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مل،رمواليمع

ووتيا يضمي

- 50 زيريباجيم

،ةيوج ولرتاوةددعتمججءومجو يتلامحجرملل ،اهديري =جومدو،ةينيتال

ةعور ةميتيميري ،اهلةهجتموميم امم -يحيتي
-ح امايام

- مزختجم ،مهبجشو ،-حمالمزوموجاتيمراهو جما يته يتها

نم يبطمونلازومرويخرجم ةيناجم ويدارلا -.موينارويو ةرتت مو

.

اَي ِةَيْمَلْيَو يتلا رَي

،ةيواميك امويمزراوجاجتحا ،ومجرمتؤمجيوتحي مهوجموعي

كلملا جيلخعومدلاو دجام،ميمتم فلمجاربألا ،ةرشابمةعمجلا ،روم-خرم

عميويح موي يمساقلاحيمخلا ةمابويومميج-جمربمو

جرمتاذو ةمق ةلاصو،ةرودلا ةيبرع الةزيمتم مواقت ريزوةردخملا

يف ةمق مغجيجيوومومعملا دمحميمجيب متهللدمحلا يلغميمعتلا

قيرحيهو و،5-رض يال هيتيمو tainيفامةنيجروج جمام،رومرمرم
رمتؤم

ةيرم ديجم،ماريروم امم-جيةمء-جم دجي %ريو نمةرمنمريو هي

ج-ج -ج ءامم يرماؤممهيم ،ةيحأو يفمصخرم ةصروب عمجيل ميم-ج

زكارم نم،ةيلحملاو رمع يلجم يهومترتشم جرخمت حيةمومس

نم ةيمهأ ةيويح ةيالفمهيأراوراجو وماج ايموج-جيمينو

يتلاتايلم وهالوا ماياييامو ونيميمرا يمويلاهتحامرهو ةلجآرم

متيجييهمو وهوةيجأت -جوم ةموميد -خيمملا ،يوريةجو-2%و

ةيبيللا -جرحمويلا خ-ةصرم 0ةور)اوارهةعجوم تمج رام

.

خ- ىتحاهجوهييوجاج هوتوملا
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. . . مه
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وجرافتتبماوناكناروانعلاتشاىلا

(كبولشلوالك

(ملكعقو

نايبكالوتت

النبةتسنعلاغتشاىتفزعثيح

يرالكنملاعتشاىلاتدنانريكام
.سابلنملوأ،ضتهتوافي

هللاىلصهللالوسرةيصوبنيتس

اعةيوجتابرلرلوكلوقوملؤملاويلع

؟طت

.دابةيالونع"

"باتتةسملإ"

سابلنوعلاتشاىأقورافرمعيريس

ىوًاوجومنكتهوتلوتةياغ"

ةسوملكةيامرولاروارمكلكلاوك

-
دالث

ابلانملوبقل

"لإ"

النبنعلاعتشاىأقورافرمعانييس

ةوزرواسزورروازافقورافكسوتناك

ككلوقتنأتباميأ-تاعوtتس

هتستسمولآويلعهللاىلاهللالوسرلككيرإ

رلفعيرطلالو2مليرووجهبانتنملك

"؟لكسيآ

لولابانلىلاعتهللاىلايفيضانييس

جتانلانمليلكابنملي،كولمان

ةساهيبوريننمبج

اهنعهللانألنيتعباتنمثولاما

مويلاويبعشلالمشلوبرلابتيورت

. " تري- يازرواكاج

تفآلالكبراجتيفةرشاالارلال"

ثآكعوجارواعوجينابجيةَياَي

؟قلق

لكلونيينالقع(ثيرصىوار)لوا

تلعتلللكوايفوكقت)ءانيسريب

.
باتو(-

يطشلالكشلوميإ"يلنانبل

تلاميتلا،اكناهويواعمايمويلاو

"؟كلوووجوملولياربمتبجلث

بيبانألامورلاويبعشلاىلايتآ
وقلقت)لوبهرايتلامبج".

(ىكاعمابازوالواانزارو

(مطك)

لوزنكلوتت

تينعلاتشاىريزانلاماماايس

ةيممألاويطرشلانكليلوبانتياو

ـإارفاكيهلياتسيليلوك

بعهبئانواتيرريوجوةيرق"

نانايبلالكسوتنلبسوريرامةسي

لوباكىلاةركشتيلوباتيرعرف

رارمتررطلنورتويكلوبتبينا)يوك

ناكتوابشرواناانعضنتقرونينروألك

2010ربمسيدC8Xاتتخا



نييعت جامهدعاسم

% نع ،هذه-خرم مت،«يعض نم جيلخ

نمم ةتوكنوجوزتي يرصم

ةركلجيلخ ،ارتلاوةيماما

ترم اممجماربةيعوبلجب

تمرك يميجرج موةضيرع

يكيرمأ ةيتامو

.

)ليربأ(

جر -ج مهمه

.

-خم موقح -خيجاجحلا ،اعم ،،تح

جم anقم جديج ernيشع-جر..

ةمورح

حج يبرعيميحجو غلبم-جرتو

- جنار يميك ةهجةحيار

-ج نمتعضو رمتجم

مومع ةدالولا ةبوجالاو ةدايم

اغيم نيوريه امةراجحلاو دبت

مزتمو،هتادجوم ،يتموكول
رينم وحر

ةيخ -جو هويأ 2ةيبوروالاويكريماه

ام ذاةرمترّرحيومهعمجي

ام يلجت ،جخدمةجومج، و-مر،عبت

واهلو وةمومرت متام،صخ هت

امهرقم هبدجوي ،ةيمرم نمو

ةا ،رو تمرتحاو ةصاعيمجةجوم

نابجيو ة0تمجمرتحن

جةجوم عيقح قمج مارتحا

دج 2رجإتمجرتم مم ..ج

ججعج جي-جرخيو

عيمجل ماما .نيمجاهم

- مهوهجةحياريميج-جن

يوجر و-نيبأخرنجلؤر -ج .م

جرح يميج مقرلاو،ويك)رب

.

.

همل),و

(ج جتحيمويلا و)،ايموي جيه

-جيتبيل اذل مرق -جرقمب ..يل

* Tر

وأ -ج يه ةرابع لب)رم جيورتب"

ليمج (ةيجمرتو هيمدخي

نمةيروف طلجبمويلورتب

- 1 ،خ)راموك) ةالو 16اهرمأ رايلم

مامه ام(داراوح عج رقم،سجرهم

جةريل ،مدقتم توم ةفص

هرق بوكرب جرجيج.يباجوم

مل تارم مويةيموي يكرمجلا

مرجعيماليبجيرك جورخ

ةيعاومل اممامامت .ةص-ج

- يج

،ةريجل رجيميحجو

رفعجدمرليم دعبيمجرخي،معو

ةيرتةرورضو ةيدام مثةيمحم يجم

–جرمو ،امصيل-كؤم .رجري

ج-

-خم،هتيج ،ادج وجيج

يم هركيارب ملهونج .ةاو

مدع -جو جيور)

.(يمأ)

.

3وةمدخب ،باصم

.

- جنر خينويم

نميبرعمي-جةرولبق رركيمم

نمةرويام ةرم امةصرامم

نع جربةلصاوم -خرمةصاصر ريرط

جنايجؤييتلاةيؤرو بتاورلاب

مي ام) باخ وهرامدومرم ج

لتقو(ياوم -جاممو خركتم

رارط تاهجلا نمتاهيه -ج عا



المهنم الجاتحي

نمةمجرتم ةحوبكمةمجاهم

ةلصاومرك زعةيحورملا ةجرعم

رمءاملا روبعوع ،يأهمpامم

- 20 روصيل

،ةج جتايكوي

نم ،ةدام نم-جتايلوي وبأءارو

يتلا نييتي

ةلمجلةقاعتم ءاجةئجاوويحمالم)

19 8 مو) جر) ج(تيم - 26ر6هيا if

-جريلخامزلا ..،راكع

- بلجي .يضامجهعم

.. -ح رارم

،، تمده ةمرجم جروججربمرجؤم
نم يعولا براجت ،يمم

يتيم-ج-

تيمةعماجب
نم تملع،هرمع ،يمرم(وتيود)

ة-ج م ةمدقم،رومتم .ممؤم

يهةحجرم ام رمم»،«رجريمي =جرهم

r26»

26وةيلك ،ام ة ،اريمج عم يكرتلا )عضخ
يبرع ج)ةجرمريدمو م(ملم ،

24ورهامزاج رايا -ح)

ام .مي

مج م ج ت م ج ،مرك

رماوهو تحي اجالام ،-ةكمي
- عماجخيعوبلجب .هماما

ةرم يهويميحرج .ةرزاؤم

ماما .جاتدمحم

(ريمأ)

جماععجارت ،صم جةزاتمزت
اليكاليج تي
)يب)

ةوتم او/1 ديمجتب ..نييرخ

ةربخ يعوبلجب يذمرجع

نمةجراذ يكم ةيبلتوةجوزتم

.

املكاي، ترم ةمصاعلاب

.

جالاوةيراجراركح
ةص)

و 6 ة126مهنيك)

16 ني rرك

(7)يعماجلا
ج -

70 رابكرم

1-2جرةسمخو،مم16) كا ةلمحو ربعوت
نم يمويلاجورخ هماماويمرجع

.

دج ..حجريجيلمجةءوزتوحص

امعجرح يرجي .ةرازولا

.

ةينعمج اممهنمو يrءز

مرجممرجعيموبلج ..ةمهم

. - نم-جر

يلرئمةجومذم ..رجريب

.

ّرجةجوم

–ج ةرزاؤم 10تمزهج كلتممصو)

ةص يج ياحجرج مويةيمرج .ة4

دجو (جيةور)يمايم كتمدصو

جبقارماريمو
،ه رما ال" ..تك)

- عمتجا دهاجمو

مامتموروا

(ريمل)

Pررقا - 1%ر،تارمهروحم .،،ه
- بلجب رضمبوعرم

امةجوجو .،،عج

ينمهيو 16و1الجسم جيج



-خ مهم مهو ةداع ام مي نم ةهج

م مج يل ة و هم م ع

يف ةهجاوم يديمم رميم

. ةيو ام جي ،-ج فووو م ج -ج رم

-خو ةجمربم لعجت -ج رتميل

يف ،ةرم ،ة نم ،ةاو ،ةدرخ

م مج م ج ةيمر ةديج نم

هل نم رمع نم ينج يلام

" ، ، يف موم ، يهو موتكم ول

يف جم ميمرت ام رم هخ ام

يف مهم مهف مل مجرتي ام



امك تمت اقم - ةجت تيقوتب T

ينميو نم خويام ةيرق ةيلمعو بجاوو خيرات وأ يك)

-. رو - يف ةيادب يلهالا ةرم يمج

،هال جربتم ادج يفو تمم يرورم عورم ج تج م

. . -خ- 1 -4 ةكيك) - اوكو

تاجت" ةخو ىلا ام 1-جي -جيرج امم -خي ةبكاوي ( ".يزو عو

. - ال دجوي ام ةاواكي

ليم ،ايموي نيخيمم يأ مرجتم ةجلاعم ةيأ تامهم

. . . . . -خ- هيسوخ امور

لالخ مجكيجوت تامجنو ةدحولا ماع جوف جيتيعج جم

خإلاو هيجوت يجويدراليجحلا جماي ةجشيفم ةلهنيد

" ىلع عقوم ةممتم





يف ةيم ةيم يفو) -خ اي ، رمع ماو)

مهيلعو ةعجارم رواجم

ةيك يم مهم موي مايقلا ًامدتب

ام مت عيب ةعمج ربع مهنم 16 يه ةرك
رييم جيل ام ةعومجم نم

دقو عبتا تارم ةيملع نم ةهج

بختنم مهل ح ت و زكرم ةحيل

. يك ال نكمتي

. مت يف تيب ليومتلا ةيتيوكلا

تمجوه مايا عم يف-ج ؤور ال بي ةيلي ةيكريما - يتلا مؤي

نا خر ةموميم نكمي نا يدؤي اقحال جيراريف خي

يوتيسجناميج ةمصاع ةيبرع يممعم اعي وصخو

يوج ايابص مومهو ءارزو مهتاربخو يهو ةوطخ ةريبك ال ،"ةخي

. لوقيو وكيتيلؤم ةملمم ام جحلي ةيومنت مويلا يه ..ةصaؤم

يب يب لاير يتيب
ال ،محري ةحاممو ةعجارخءومو ةيوق ترم -ج :ةيارلا ،زاي) ةصرو 151

ايبيل .ةيجي .. .. َيِرْجَي َيِة ويتام يميصر

ام مدقي دعومجم عم رويام مجاهم ةدوذ .امهيجايم

. . جاجح يدتري زنيجلا

جؤي ةيموي) ضواييمم يف نيدايم ارتوت ام سجحي يموقح

،اهنم ةصاخ ةهجاومل ةيأ يبماج ليمرجةالا ايموي الو

مهنمو نم رثكأ يكرت زكرمو)-5

يف ةيوين مييوامجي يريمج َرَيَسو ركاكوك

،مجب .سيوو جلاعم عمجو -كو معديوميقمو ال خدج ...معن ةقيم 0)، .هريب

. -10 جتنو تاهدرل يعجري

ناك اتفال يلا نا ةزهجالا ةجراو نع لك ،ةيلمع

تهتنا موي دحا مايالا تناك ةيزيلام تارتميخزمو ءومو

ةخو) يياو) عيزيكومريل،ةميروم ، .......... ةميرجلا ميعداريا يوج رمأ ميت ع)

-ة2،-ةكمارأ تامج ال جي مم ةممرمو امم رتي ر------------

كرابويل وه جوضحجالا -ميرك يربنيتممص مجن يمرم دمأ

امنيب ناك ريزولا امك مل يريي ديييييتكاف ةديازتم

يلامجإلا ةيريدمل زجم ريميدكؤاوج ام مهمزلي .

ينمهيوج الجسم 1 جيج



ةلمج نم المجم عيقوت

" كلتك لك م . . .

" . ب " . - تاجيرور .

يدرفلاو. ياجورجؤي و ،ةبراوم جي ام ديزي اهرارق ةياوهو

يليمزع يبيليف جروج تايم ةيكريما يراليه ةيراقعلج

صخؤمؤي ،ةافوتم مامتجزم يجرتلا تايالولاو ةياغملا ام وه عا

وي)ررق جتنيت ،هتين هجو خوم ةيرمدي ةصرم-جورمعو ةميرك هل

مّمع خوجيمرمرم عمجم ةيمهاومو تارايخلا .رتم

. * 26-جايتحوي)ك

يب يب يب يب ةمزأ ايلام يلامو ةيرق جّجومرملا وتوبام

ةغ عم ةجوخ يجيلخدم ويام وينويو .يراجلا

مجرح اهجيج يف ةيمألا ريفوتو 100 رايلم

ةممرحجنوممؤي ةمزأ يف مومع ةهجيرأ جروم

ريياعم وروم موي 11 ت ة7,216 يتلا مت ...... ال ةيرقو ...... ..شك

لك تومرجح ةلجح وضع يتجم رّجوي

يخيراتلا يذلا ضي يف عيمج موجن ةرادا مييقت يرجامو

عم ام ةجت مجؤل ةجاحلا مايقل جيه ةوي ،نييعجرلاو

«رح يه ،ه يميعجe-جي يمار تعمج ةيمارجالا عم

مج دواريم نم خرومر جيجم ةعجيدخم ةجوم زج

مذرشو .ةمرخيو

م . . ريرح

- ةكأ 40 يرج زكرتجي ةرجم ةلاح تايلم ةعومجم لماش

. مودي ةيرتيموي يه مويلا ةريخو جي عورشم

. خي وتويزو يج ،رتيمورام

. -1، رمألا يلع مجاهملا ام زيمي وهو ،هرقمؤيو

جار) ةرمثو ةالومرضم يلع ،لماوع

،ةجح

جح – راهن يميو راوهأ رصم مامتهالاو مهعيمرم نم رارق يا

جاجآ يميهاربالا راججتي يكيرما ،ةجامو ةيواعم عم

هكتو يج جوز وراك ،زجيردور يتلاو وشتامك يتلاو جرت

،هتوص7،ه رارمتساو رصم ماود موي ميدقلا ةواج وهو) ام ِةَي .

عمجم ةيريهامجلا معدو تيخ وم موي) ، ،يج ام

ا م م يك وج تاه يل م ع م



وريابوم مرهلاوعجعجشمو عجوو،ه،ةيرمو ,ranير-ج

يديارعمثيمج -جيرف واجداويدابم يكيبيل .يمهوشرطيس

ا .

ةرازو ةجألاوةميركلا

ام،ةرشد واةحنم -ج تميأدبت هاجتمويلا ةيمد يلتمي

- %مايريجنايت "عمجوؤرو

ةدمةنيابتم 2ةيلودتابوقع ةويلم ،كولتايبيتوراكام hةمراع

-كو

.

ةجومةرمدمجي ةيريدم رايل-ييغيمرمذتيرذج

اهب همصخ ةياورلاويروهمجلا يفةزئاجلاو ،ةيتام-يت

مرج)- عيمجناوخارتخالاو ةnمجاهم
.ةمودرمتممرجي

كاج ةياورو.يمرملواو نمةيلاعةيدجوةميركلا ةيا (وي)

- ةجسروزلاريد يأرلا زاجنا عميفاوم ..وجورلسارم

.

. .

يتلا- امماماتعضو ةonronحا

عم موي امو،ةيملاع جوري ةعمتجمةمجريمألا .اموجه

يح ةزوو تادايقاوغياده لومرو يهوةصخرلا-جريو

ةمهم يه،ةدج نم مرو ةيغامد -خيخيرمت "يجويربجم

.

.

- 650 رتم

يا مزار عجيرقحجرامهدايتخؤمجرت

يرتيممو

خ

ةبهيوي)و(90وجو ،جر
وينوي خممجن دجسي نيبمهمالحمب ةموكح يتربيلج

تيو مثيه ت خ خرةياني باطخ -اكاهتتمالج 12 كوك) ،ضأ

- وي) جيرام ةجوم

90و ةيلاع،ةنميهم هيامم،جاجدج ًادج واةعج ةيا رامم
ديريمويو ةداميجولويجليخ موجهلا ةهجمامروتم

..

29زكرم يك)ةرم ريهيج

م و هللاةيآيم خةدجةخ

يا نم زارايا م،عج ةير)

5 جةرمرم ورهجردتم ةيتو

زمر جرو

)rO

وي) ؤللاراج،ةسو)

ىلا -ج يبيج 7رآ رم نم

2Aك

لو) واةيحءاّرج وعدم م19)
م ع م ي ة ع مج ةمركم

."

...

نملاقت مجاهم يتاموتال



80z نم المجم .يكك

رامذ نمةعومجمو يتلاماهملاةديقعلا مدخت هحلاصم

."

ةريبكرارصن دجةيرق بعتم الةارابم هت

يتمجةمتهييباجوم مدقتةيخيرايف هجرصممجاهيمدآ

. .

،%حن ةرادجو مييوم،ةيرذجتمم *ةمصاعاهنامدامو) ب-يمومع

.

عجريعجعجخن

ِةغ حجيتاموص 5متخمجاهم دجيحيرج 80جمةميخ لك

ماهعامآيركذ -ةدروييانوي -رداصلا

-ro11دجمةت م .

و -

امناويعجوح هجيرجي ةمدخجاريم-خجملا ،-ياهامروي يمعمج-جيمضrs,حجم

يتموم يتدرو نمةعومجمقيثتمجموعدي ماما يبوروب

A

نم ريغ يفءاج -ج حب،حجرم يتمعجرم 10..جيعضي ..زمب

ه ا ه - :

ةج وتامرأويجرويج
وا امامك

وك) ام-ج -وه
مهام خيراوتلاو

ج - ريدم ..يممأ

.

ةيامح ماعيرودلا امجومكاحملا

كيك)يكارتالا

متي ريرمت ريبخلا

يفةوقلامايالا هيدي ميركلا وأةيدامتاينيتهيو يف

يل،19 زوربو ك)ريارآيارجا
ج - م،هرحجم ك)مرق ةج ,ةيمومه ج -خ هل،او)

وح دسج
مم نم يورم ام،امهيف .يمعع=خرم ياديدمتجملاو زياريا يشاو)

-خوصرم يهةصريتارابم درجم ،مو)ةوام لحم،تحج ةمهم ...هم

- وهو،ةزغ -جازم عا
يفحجؤ،ةرم ام يامرحي نمآ -جؤي 25ةلوجلاورجام مارتم

:حومج ايام ثحبياولازام تاذةديج ةرم ميرم رمتجملا

ةجرد جاتنإتايعمجو ةيديزعيبيرجت مجرتمو

يموتويلوي امةواروارت جي مياهداج يتلاةيلاملاو

عازه خهتاورلا تايمك ةيلام راوزلاةمجاهمب روصمهيبنتمهم

.-

-.



4

جم
جم-خلاو لحب جم ،جام

جمسابو
و،هامرم ( م م م ة م .

عةةياةيمها ي ةج مج ، رخ
ةا يارجمارب ول-جهايمةعقب

مأ ر يم ة ةج م * رويبم

.

. ديدجلا

-جةجاجح جروعتيبمةجوخدم

يبمايلو -يج
نمموي عمةيلامج روخلا رجحلاو

يفمارجومج ،ويام يمريج نمخيراد يأعومدلا ةجخم

-ج وهوامامت حضوم -خيمريدم ذيفو) يتلاجاجزلي رمي

يا جيلموجه توريبةعجي -جام ةجي رييغتويلوج

ةرج عمةيجرح ةيعمج امميرورم نمعجرجي ةميق

ةجلا ةمزا يجروجلا رجيا-خيم ،رقيشاوم ع-ةيمورامجو

BAك

مزعةجأويحمي ويليتيديموك رايتور ذنم،ةيرورملا
،وم ةحأ

يرامةينيفو) ...تاهويضايروك خّيح رويرومح

....

ميخ ..بيضوتلا

زوي- يورمراجمو هجذنم زكرمييحجعج .يخفم

تجو- امم،ةعومجم

متهيعيمج ضومب متو.ةيرخو ..ةمرتوميمصت

يجزيهجت رابج

لكيك) ي ج اي جت - ال"تلاق 11ةك)ةكرحةيأ ج:19 – ,أطخ ،موت"

" .

ةع نمم امنييرجهو ،لصحي

- -ج ةمألليجيتمةيرهوج ،بتاورلا

.

. .

-2.م2- الكل

حدججاوم 4ولاجش ،ةميك امنيب .يخجرهمجت

-جاج- يصاعم-جو

،ارتم،ةلجحيلامج يازتيةديو قحبيخودج راح

.

" تمجو ةلهذم تجوةقيش ،يشو
متي ......نييعت

..زم

ويلوجةجلاعمو اممةميرت لوح ،توةaهيار

نيبةيميمح ةيخولخشم امبر-ةماع رادجي

يفةينيميلا يلار ايلا

" . ةلودلتارايخمهمامتهاجولت ،زنويد

ة نا يرالجمسمخ يتلا



ا

)

نموروي ماالمجم ييبا

،ايمويمهرامعا يهووروي)ةيبوروامصاوعزوتو عاةيموي

،وهف نميثارتلي ليمرم .ميمتم ،رويويخوتمو

. . -

اميفايبيل نأويفوت اونوكي

هي جرقةجوم-خرمووم-خموجييدو عم ميمرأ رام-جحاو

نم زيممزيزعتومازتلالجم ،يلامجعو زرحيو نيرخآ

لوم ،«ةم2يدج خوتازيهجوم وهو رايخ ،لومخو

مليتلايلواح حجني ةنيتملا ميمرجيب

" ,

.

تايلآ اليتلاجماربو

خةراجتلا و ،جي نم،مو لجا جماربداجيا ةعرجل ِةدهاوع

ايضجم-جيلريم امنودجي هبيضري ةرقفجمربم ،يزيو

يضةموعزمح

مجاهيةيمارجاةيرجح يفةيوجزيكرتلا .جرمةرايا

زكرمتاياةواج 161ةرقكرامج ،ياميامتمج مل،ميم

، ةتواتريةويلا مايا ايازم واةيلام 16ماعةيخر ..و

- يمرجم ةصوصرمعمجمج

ةعج

رتم جيليت ةمأي،مامض ي،مهدجم جيمترمزومرمو

ج ،عض،ةرمؤيو ةيومووو ةيدوهيو -خ..،ةمومسم نمتررق جايه

عومجمجهتبموميقم يفةمراص يدوديعجرم .ليم

.
.

،مهقح واوب

مويلا،مج ماما يفيكيرما يناديم مامأهضراعي حوةماركو

جرج -جوخد ةجذام مايقةجمربمو "يعامج زيك) ،زم
" ، تايوتح لالخةيموجه هاركو

-جاهجك جةجومجم تممصم يا-جةمجرتل ،ةجيتن

.. هو

رتللهرايخ ةرججماعلاو جميعامجلا
مايا داوم ،رخ يذلاةياييارومو %10جمهيلعدوعي هتخ

ريبك ة04 ويلوييفوروتوم جرجيحبصيزيموج

نم هتجرد وراموا خورهييدرابمول .ايموي غياصعحجريو

عممربمه يهواهراعم 140ةدممييقت وهوجومكيار

.

عهامرمما: -جيلافزتم -جيف ت

. يتلا زيمت يتلامويلا لازيازعي

نمةا ،زكارم ة نم ةزكارم



- ةبغشني ةجيتصرمج ،رو.هخيرادجتم

ةايح هدج هامثعدمحم ريدو زجتييريرحت

،anInتخ ةيججدم ،ةعمالجيو،جوممصموي) -جويالو جم

.

نمًارارم يدان ام،روف-جروبماه تمي روموودجيمارجإ

-ج يه درمتقحمةهجو همصعو يخجنيم،روهمجلا

ةيلامةمار-
امجزتخاحوتم يمنيومهعومجم ةقوم امميرومام

»، عمةورم» نويلمعمج-خمج
ةقيتعلارارم

واخويك) مكلايليب
يارلا

نم .يبم 1،-جؤي وهو يعويريخعجتنممارجومي

.

.

- عم مجنلا ديصويريمالا

جرم لجةيميةموحر امعمج يخجيورمتمزجّوري

3 يك

ةوحصجيزم -يمجعمج مجاجتةيكرتلا يموك
ةيعيمايص -جةيجج مهمجاه موةيليمجلا

ةجردم 12زكرملاحالصاصروبلاب وم ..هيججناي .

es - . .

" .

كبيك) جج،ةزهجمريبكلا يهجوم ة ج يبدةعومجيرم،ةمخوعزمرجم زي

يجيبيمالعاميقيو،ةيقاليمرج جكو :ه،ةررق
عمججم نيميسم

ياةج تمهتارارق اموةياورجروج نميميم،مويمدي ةيرق ةحج

-ج،مسج

ُةةيموقي
اليتاوللاتامج ربعاهيمعي ةلصاوم

يه ةزع جاوز نممداق تاموكح نمةيبايكو روهزلا

مت مويلا رمتؤم امةهجاومو ،مجي ةورمو ةّرم،نييكريخ

-جومرج ،ركوع يوريةصييبميلوراص ريغةصاصر 50رمدم اماع

ةعجيامج ،ةيورق ةجرجةراجو ر-جملمم -ج،عجعج ج جم

ةض ميقبرضي ةيوهخنويمو ادج يهو عميوونلا وروناريا

ةمهم نمنوتوميةجمج رصم اياو يفةماه ،رقةيرق

.

تمج عومجملاةيدوهيوريم

ماما جةميركميهارجم ةورجيه امرورمرمت يمةخي مو

ديلوو

دعب رورم نموخيبيلصألامهتيرود ةيأةصروبعلا ،جوهج

يح يروخجيرخألا يديوجن اوماموك

.

-جيوةماعةيبرعةهبج، يهو خويجيرخ رقيه

.

" 2م(1- يناهو مايهةيمومعمزمر ةجي

نم80% لمع تالاجم يتيوكلا



يلاوح جالجسمخ يتيباك

جذهو) ينعج هذجو %، ،جيب ام تممه جروجب عم ..مجعمج . .

- دجو جمارب رباج يذلاو ءاج ةجزتم ولج يعرم

يلوت ةيمهأ ،ةصاخ مجرخ يمهف يذلا .ًازيمتي

. ماما ةأرملا لودو

رآ درانريب جرخ نم ةعماج ةخر ةعاشا " مويك) / ،ها

أ - ةضمي ةفمو ةمهم -مايعمج وج

جوممريج ةءاربلا -جو اهرخي ةخي هيمريو هتميزه ..عا

نع هم - عيرق مزعو ليصاعومعم ،ةيناجملا مويلاو يه ًاموم يفو ةميو ةعو نم

نيترتهيونتم2ج ايموي جام) خمجي ةعباتم يجوم ،

. . . . - ةيزكرم - ،رللو

ايجولوي. ةورمح صيمج ةيعجرمب هحي اروف

خ- ناك روزي ةيمهأ ةعجارم .رآ

ةقمعم نع جيزم ةوحص شرج ،يرخ م.ق -جرخمو يديرم رسايو

عقو لك نم ةيامح ةيكيرمالا نا ماهم تايريدم ( ال ،وجي

-اعم تحت ةياعر ماما ةارابم ةيريخ زيمتم .لجرخو

- ،تاجاجتي يبرمرجيو ميت امم هجاعزجي

ارمتمدو ايعامج نم يلمي 2 ياجرام جنوي ةديج نم رمرملا

ميمص يلآلا مهتملا ماما رومالا ال -خي ، ،يئاور هجراخو يل ..

" . " ج- -حوم-ج نيمار -جوم ومرحي

مجاهم مويلا موي ةميرج ميهارجمي مجامجلا

. 11وي)- (ويام/رايا

. ةن - رياني-جيور)- ةتيج. يناريا (ةيا ن ع ح ةيأل- ـلا 16 كيت"و يلا ةرواجملا ًالمحتيل

ةعج ةهج جياتشج روميتمذم ربعي وه 5- و ةمارغج ام .يشي

" . . م ي "ة ،كل"

يف جاتم امم ريثي ،ةضايرلا ةنزاومو يف كخيرادج دض

غوصرقب ةورم يجان تامج -جوزتم جيمير ةيرحبو جم

،ام ميج-ج ةميم تاروانملا نيب جمانرق تجمرلا جراخ ..

. كياح يتلا جوحزتخوتي راجداق داوم :ويديامرلا

راجتو تيرفعجلا مويلا ماما ةيليمجلا وعديو ةصصختملا

وه رمأ زعي نم ديري ةمدخ ةيدرو ةراجي جي ام ةيم ...ةيم



اليكليج تي

متييتلا يفةيكرتلا ينب ةنانك

ةاراب ةح,ةيمويلا ،ةمجمج -جتيراجيريمج ريرقت

.

ام يه مويلا 9عمةجودرمتم جماؤم
1ر4ةج موم ي ؤمميقأ

يفجماربوريمور ةكم حججروجألم ةريمورمع رحم

نم ماعلا جنيرخوخروخاملا .اهدضةيلامةميرج

يواح دحألاةمحرو) ويوارلا ةمه وذو،ةماع رتم ..رارزاو

" .

ةيبرح ةرصاعم يميخم

امم -جي -جرم دومحمليمزلاو وحجآلولشم وأضرمامؤهش ةدج

اممةيرامعم هلعجي مدقي ،ةيعقحجومب

:ج رودةأرمدم جرف -خمججحب ةمخم .يخةمةخم

.

خ 19 م ا ر .ة * ور)

ةجّوح جيلرم ه ة ، و يف

ةدع-. يهت

-

- خج مومع -جونيمورحم رجرامم
مويةيوجيرام يرجةميرجلا ةنميربةنيبم

يه ةيملعرييييييييييه ،ةرمرم ةجرم يومصينعيةيوه

ةيرقاهتارادم ةليمج يهوةدحومريياعم ..مثةدمةيلاخ

. -
.

- ماما ،،ميمرم دج ةلمجو

ةجومةهرماوا ممجايكام يهوةجوجعمجو ةمهت .يبورت

نمجو يه يهو،يه -ج.امرا ةيلمع هلو،عجةعجارم عمةعبرو

رما-جي،جع-حالص ،امور ةبرجتميم ميرمةديرف ،ويليلاج

.

. .

وءاملاومالآو كيرتكلا

ويام جمجمديرجي،ةيرصيخروخيا
-جروبماه ميم) ممقرلا

..

،ةيجاج-جوةزيمتم خومرومألاو يعقاوريصمو

- ميرم-جوي ريياوه

يخ يمرم *ةرمج -ج خمجم ماريججزورك زتييواضر

12ريمألا امنيبةرحةيممةيعارز دماد يألمزيرك

يريو.ةجومو ةجي ةعجوم ةيرجم رماوه،ميميجةيجمرتو

نم90% ينما(Gazoجrسم



دوقي ينما(GEEDrrسوعنم

.

ةيرح جيم مالحم-ج-ج،يعام-جعالاو

وخجهنم 14ةلهموهكابوي) يو.اموي ..تريم-Fمره

.

.

. م(و)-
24اهتميحيمومعمومهتامولعم .تجزميجيلم

ماماجرح جاجزلا يهومهومو%فييارج امرهوج

مامح
الينيبهجزيوخوخياوبيصا بناجزتمةيمهوو

،هتيةرم رمتؤمو نمةرايزلا نمتاميخم ،يونعم

" .

- زاج جمارب موتاراجيالا

ال-ج يادجوت يارب زيهجت 16و،6ة00كالومو ؟ايوعتاومهتم ج؟هاوم

.
.

.

-4 م
ربم ةميهيويمريجيلاجشبوم ةيدام ميرم موجمج غلبموم

-جاومل ،هج،ةولخ ،ةنورمؤيو نممهمامتجاشرجم ؤروم

ن يه-ةيوهجمدخ ةيلمع ةروصيلجرخ،هرمدت ..يضريةعورم

-.

arه ممص
ةمدخ جيفجهرمتخرمورتم يهو،هيخألل ةدام ،ةيئرمةجألا

ةيفيكميقحةجوم يفيريضحت ةمهم مجحغيتجردت

نم رامتمج دبرقةينتمجةمجب تومرق ..وأةيسنجلاو

.

- عو
ةلو ةمهم،ةيملاعلا

** نأنايبلةمخاو يتلاتايلمع مت ا--:يمجت ت ة6أي كانهو

66 لامججارتم ةبلاوةوادعلا ةيهي يتلاةيمويلااهتجاح ام-خوي)و

ياوةيلام ،هرق ميقي مامايرودق جرخ،هرارم-جنوم مييقتؤمج

موييزاج خيام ةرخؤرو ةخي،تارمةسرامم ...فخ

–2 – هو

6 ةلك)

ةيه يأ،يجةميعجرمك موي يهةصخيابوم جو
،ه14

،،ةمجمجرتم

......

،، ة4 مامةيلاموص –مركامكهتلالج ام

.

يودم..

......

iوو

.
. ةمهمةنمزمر- ةمدخو

-خا ،يجهجوي شيرآيابتيجورم وينيبورو يرام-جريبخو

فو يناريايراجود ةخيل درواممةيبرع واكام

.يرام
ريدم ةيمنت جراوتم -جةيكيمو ديؤي ةمجهلا

ماع ةجيرج خيممميم-ج وأضومهوومودص

.-

.
.



.

-خويقجرح عجي،خجمييييم

نم ةجح ةيهاو ججماربو خ يمار ماما ةيبمريم

.

ةمألاةيريبيا) يدعرازمو يميك يهيةكيار وهتاريماك

ةزيم ميرمةيمارجا ةيضرحي وه-ةيتايحو عمتجم

موقتو ةنجل ةيجاجةعومجم مجحيلامجإلاو عجاجزلا

ع -ةيم -جام ياةيام-جج-جنويميرم ةطا ةيجرع ي)-ةزيمتم

ةديا ةمهمحاجنال محج يهو،ةيموقةيوهجم ةارابم ةيبيرجت

وجيبةعوم موييبوروأ نميناعي اممويلا يلي ةيواليا

.

-خمهج -اعم تعد -ةياوهيوريهةعومجم ،رجي) دوهج

تكا رآيت) ج 160 ةك)

167 عم يت" يبتا ة دغ ة

.

ةص
متو

..

.يمو

.

م م م ي جت

راومو
.

غ " نم ممخ يهو هو،r=ح
ر)

يصم

رمأ ممعم ؛يو ويو

.

ةيويح ياةيكيرما ،ةكيييارجا مهيلي ،«ةكربلا

.". .

- .

.

10 .عو)ارايلم

. - حرجي مدع ةصح ةيحصلاةياوه 14-خو نم،وروي ام-ج ..يرج

.

يآ ييادز .يووركيا
معن اي ..آ

..

- اوزيمووماجريتاوررق الوةريبكةسارحأو امدجوي وه مها

اهو يه مزجةيمرمج جوممرلا ةمأميقحتلج-جنيو وحي

نا يدؤي ةمهمةعومجؤتو اموسوميتوةمجرتملا

.

ةجلاةكرح مهلةلودةيجوزجح (ويم

.

" .

- رقأ ةيومد .مهرم
يمامح قمركي ةمحرج ةيميلعتوةمهايافخؤيو ،ميقشلا

يردردلا ،عويرامور ةلصاوم ج.يضدجاوهج ،يدخ ..ةحماج

واوج يتلا(CEOمهعنم



يناهج جسوعنمب يجالع يج

- -جو مزم مامإ يدعومج ،محازي هيو

.ةرج ةيلاريدم ،هي يداصي يرق ةرملل .يوو نيأو .ةبيارك

- ، -جنويع يه مهرجاتمو ةزعمو خإلخ يبرعلا

وأ ةيوهجلا امبو يزجي كايذو ةريبير جرحم ةيجيلخ

ّيح اي ةزمح ريغ اهيلا زرتلاو جربمروتم ةعجي نم ماخلا

متيل م ج ح م ةم ف ة يبيارت ميرخو خول نم يرتم

يح تيب ،محل جراو ةيروهمج رصم ،ةريبكلا

.ةرواجي خ وه نأ تاوق" -جرح خانم وبا .وريمور

. - يهز موي .ةيوونلا يشج-جنو

ايكرت حت" ةيولوا يه مليفلا . ام مل متي ا زك) ؤملا

وي ةيجولوكيرج يليا خيام ريغ ةمولعم نيموي ردجي

يناريا بارتلا مونلا تاماهتالاو يتلا جرم -دغلا-جعج ،،،ه

موينيتالب نكلو ال ينعي نا
عمج شيتيمهتم ،ةرمجلا امم جوري رمدو .نيموي

ك - . -1 .ةرم ،عو -جب ةدج

ةيمامهيتموميدو ميرم ةيلامج جوميجويارتم ةمزا ام

. دح ةمهبمام يممو ةيمهوعمج ةيمومع ام ةجي

ةمدقم ،،،ه ج م ،ةيموججدم ةيآ جنيي ةميرجويج ةمومي

يك) موي ةتجاح ةاوا عم رورم زكرملا ة مم ج اهجي يضميخو

وا يا ةهج ةجأ ةفهرمرج امم ،زمايليي ةلوج جراخ .رارم

. ،حج- يرجم ءاعمج .

جنيز ةيلام ةيمارتم ،ةيملاع رمتجا مامأ ةعماج ليي .ةيلاملا

" . . -ج-جماح -جام ،ابي

لاقو ةداعتم ءزج ةمهم يمجيجمتجملا ،ةعورملا 2 جيج% ام

. اي تيل ..لمألا

. " . " - ،نيخدتي ةوم ج بو

الو) راج ،وروي ام عضو ورم نم جاوم ،ةعجوم هات ،يج -جروم خم مش

ةري. رورملا همو ماوو يت ما .يبعز ةعماجو جايم )اهعيمجو

ةنجل ةيريهامج تايرابملاو امبر راص ةجي 1 و مزع م ج موي

هاجت
جروج ليم يجيج ال يعي جزعتوي خجرخي

..

يعم

،ه ترجو نم تجردي ،لمع يبرملاو ةاو ،، مهتم ةريجراممب ..1رايعم



تمرك ام ته عيزألاواين مرحيورق ،هؤارآ -ج ةجوم ةال

مهنامرح روزتم ريا يل هنا ةّيج

يا ،مامدقم نم ةمهم يف ه لذ .

"رجح يزجاع ايبيل)

ةمزتها درمت مامضنالاو حجاو يدجو ةعمجلا ةارابم ماما وا

،،،هو -ج ام داري يجتنم تارايو جماربلاو ةحج ...ةيدج

- يهو ةعومجم مهتمواقم ماما تارايخ مث هج

خ. يه هوم يه ةبه تامج ةتم .عا

" . -خ نم روتوم رت يم ، ،يه يتلا

. . - ماعلا

ديريو ةيهت ،لو يأ ام يزاوي ةيروكلا يف .امور نمو ،هبوكروج

يوارم تالومح ةمخف ةيلام ةمجرتم بجر ةيبهذم ..ةيمجو

. ةغ ةيويح اهيفهديمجتم وهو ام هاري عابتم ميرمو ياجح ،يجك جمارم

رورم ةرم اي) ةيا عم ،يرصم جامج ةيجهنم .نييمياج

. دجوت بعش تمج يي ةنيدم ولسوؤرقو

وم لجو ميريج ،يميجعجحم يمجعقي جيو

او

ام -ج يبلي مضيو ةعومجم ،موم

in يرج وه -حم .عا -ج ةعماج ةع-ج

لوألوح اهل جردجالو مرض يدوج مجرتيرق ريرم

يف عامتجإلا عم يا تايلمع ةمهم ةيمي يتلا يه رميامح

ةمذ ،مهل ةيربعم * -ج ،ميم عم ةجوز ،ةيجير جرب ةدج

. ةياوه و الك ام ماري جار)و اهأيه هروي) ةتو) ةيلام نم وا ،زتخم

. - ةميتي مويلا مييارج ،هذه مث جرخ

.مامربيل اذه مويلا ترخoجيل خوم ةيناريإ ..يجاودزاو

ةكولمأي يتم اموي ام نم رازجلا جييدرك) ،ايارم ،رق .ه نيح ةلمجريبري :لوقت ةجي

ةعامج جوع ةام ويتامو) ( م و وم ةقو الو ةوموقي ةدع ؤم

ويلوي) امو رارمتجمي -جرتو هف جرخيو ينيج ، رجم

مج ليريم 70 غيم مرتحم جتحيو يلحم امم ..ؤي

رمآ

داوج سوين يياكوجالاج



...- . . . . . . . . . ...... ( ممص ةت سيلو سو

هل جراخ نا متهي م ج يك -

وم. عي خو ةيخيخملاو ةسميرم .ةيباهرا يت" تاعمجت" يتلا متي ينبت ةيجيتارتسا .يميمم

- يه زاوج مهرورم يف ةهجاوم ةينيصلا ةديج

ميك يا 6 ةيعمجو ،ةيمومع ج ةهيرك نم ،هايم

م . . . - - ه " . ةنمؤيو ةريإ
نا ينيوت يف ةزغ

يلع مهججوم-جروبمح م.ك.مم ماهشو

،زكا يذلا جي 11 الا ت ماما ةريرملا نم هايم امف ةنمزم لؤل .

ةمهم جيهت لامجلا وهو زمر ليمج قورتم يل .

ةا ع ع ماياح .جشعلا ميخم-ةؤيو مرجمد جروج ةمورلاكهايم ّنشم تامجه دق حيري ةعتمملا ، ،هوو

. وا ةام عو) هلو ينموم -ج ام

اممو يميريج روم .

. . ،«جمدخ- ،ج ةورم ،ةميمحم

تايلالا جاحلاو يليميمح ةجوم مممم زيشم ادجب هرم

دج ام نم يمم يلاعمو ديبع ،ةمج ،هوج -ج ،مم نيصلشو يك) الاميت

"9 - يياييد-ويك) خو ةيكريمالا ةتيم -ج ،ةسلجي

" ةص" يجيرخ يب رلوم

ضرعتو زكرمجلا

ومي) رروم هل

تاردخم،.

ايدامو مو

ميختم هييت

" يذلا هضرعتت

تيم يضرا .ججارم

. تم ةيريضر ركم

الك. الك لك

ةتبجح ،ةيميداكا رثا ةريرمت جرفمم ينع



ةج" ، اميف كانه يا 1-جي امم ،«عج تايموي» عمجتلا امو ب " .

،ةا،- جرب" - ةيجم تام ةيملاع .ةيمو

-خ ةفرق ، رمي دصرم ةصرمو

وي)-خو،. زي) . . . . . . ةيقت"

. . . ًايرآ- رمتجاو نيموي يرجي ربمورت

هب . ةمكاياو يجرختم ،ةميرج ةينوذام ...ةفيزم

. " . م يج يلورك

ةبه ليج ديدج حي

. . . . وهو ،م1 متيل رقا

ه وهو دحا رقم

. لدع يمرلاو يفختب

خيراخبلا يلو

-خ م عجوم ،يجيف ال

ةيخ نم ةنامألا ، الإ

ةزكرم ةيوبرتلا يتلاو ،يميمتي

هي "نيو و مرآ .. - اممو مجؤي ةقحيرم وهو رمالا

.ةج ،مو ذنمو ام ةيؤرقي مدا جيلريا -ج يرمي ..،جالو

. ،ةماع ةرواجملاو امم يججؤي ،يم-جرجو

ةبيه ج 200 -ةيبور دجام ينمأ يرصم ،هؤلمعي

." دكاو نا تيوكلا ريب يتريم ءارتهأ

يدجو مجنلا ةجام جزع غي

. رياني 2 ، مل ُةي
ا . نم ةيويح جي ، عرهييتوجف . . .

خركلا -ج-جوو ةمجرت ةرماؤم ميمرت ..يجرخمو

. دمجو يسمر ..

ةيلاع نم نا ةيا ةجيتن يايج راممو

ةصمجو ...ةرحو وي) ،يلبنوم جرخ ،مهعم ،يمرخ ا

. . ةكرح ةيلاملا ،نيعو

جج يمرجم مهو) جمم خينو) - ،، -خنو ةرقرق . -ج ال .رقرف

" زجح يجزتخمج

مايا و -ح جاومأم جمدلا توريب يلع لوهجملا ، ميرم هريماو) "

ةيوه جيهتنم يعامتجالا



2 هنإو نم ممصملا يكوجال .

. . . . يح ةلمرلا جرديوج حج

ةيجام ةيهيرقو عيمج ةعباتم ،يجرتم يهو وج جدو جرخملاو ةتامج

ياروم جي عجريو جوم يفي يديمجتب ،مر ةجي ام مجم

هتخا يم ةيويتاماردخآ جزع وا ةيبي ةنورملاو ،ة2 ميج

. نم ةيكيريم يف ،اهقح ةجي جماعت خؤم ةججزم

اي .امج ةجمرغجت دم امب -خي ةور -ج يمجاهي ،مو

،ةعا ،«حو جحلي ،هوذو رطمتم مهتامدخ مويلا مم ..-ةيرمرمو

. . . . . يكياح "زياو" تجت 20 يكار " .

ه امخياج ةمدخ يتها يدهمو تيرك امم -ج ،عيمجؤم ميقم امم"
يد ةميقب -ة67 ةعباتم رقمج هيا يا يج مكو تناك ةجومم

" . . ةرار ،ةيمويلا متيو مهداعبا

. ةيباجياو عم يجيج يب يحميمرم ميشم .رتم..

" . ا , -جيو -ج-جني) ..عا .

. ودج ريصعو ةيكيرجيوخبمزوميل ةجزوج

ةزيمتم ينم ةarأ ةايم ما هرودب يف ينوريماكلا ةرو فيرجرام زع

ةريبك يف يجيايليوروجأ مجرتموليرامم ةيريهامج

نم تامدخ زيمم ةجوخ ةمجفمو ريخ نم يدجمي ةموم .

معيل يلجنملا يمومهو ،جيهب ةيكريمجو خؤم .

يح ةديصملا -ج ،رجيم موعدخ نم رامر

. . و ةريبك ةينوك ال لبقت يأ نم ،بلا

" . ةجوم ةماخيل .هيضارا

ةيجولوي- -حجم اوعجرلا ةيار يداهجلا ،ةيوونلعأ

هب ينيل نم) ةيا 2 يمم -ج نل

ايبيل. ءاني يلع درج ام

تامدخ"وو، ليلج نأ نيبت ".يشت0نأ

جوزتو جرختو تاملكلا يتلا ،تخي

. يف ةليللا نايليل وتينيب ة6
دومجو يكم وهو مورحم نم سيل -خ،«يممشو ،رتمولي

. - - عاؤيهي 6 تور6و هموي متخو

هج تيم ينمور هامرم ةقير) زيزعو) ةمخزه ج تيب) حرتخيدج

يمتنت يلا ِةَي ةيرهامج جراخو .رصم

،ةيرح مت ةصا ام جي ،مو



-ج زه ة ل خ -هل مهو ةيضايض

-ج مل ي و م خ ورا ،يج رقأ

" . . ريهامجلا ةصاخ Tجو

يو يلامجاي مجح يديرجتلا يتيعجر ميمص امم ،يضرجي

. - ةوي) امهجمدم ةيخيراتلا

مسوم جح يه -ةهو -ةهيراريف) ةنيدم امود يعولا عمتجملا

حرجأ يونتم ،اهريوصت ام رشؤي يلع ،ةهبجلا

-حيح وديم - قيريحينم ةموميد ةيؤت داوج

جاليج ام ،مجؤي برق كجرخ تاوق ةيرصم يه جاولا

-. ج م م هك يا ار هب هامرآ 1 .

-ج. يول يم ام مل ري يا -خ يلو)

. . ةلو)-

مهبوره -جمو ةوارورم 2ج ،رتم يتهجو ...... ةدع نم رسج .رمجلا

" . ةرقح ملو

اوم ةوعمجتم -ج-ةمج ..عا ةيدو ماما -جذه ..ةصيرح

- ال -1، اهبلو يهو ،ييوعد
نم لمجم عم ايبيل يتلاو يرجي دامعلا لزيمميم .اريزوو

- ةيح ميمعت ةيعونلا -ميلعتلا ،ماج

نمم جر ،ةيدي" ةمجرت مارج نم تمج شيجلا م ه وهو ءيسم ديجيو ميرك جم

نم كلذ مل نكي "ةرتاي وأ جاومالا ةمدخ موي) ،ة6

. ِةَي ِةَي ول ع امم هب نم ةرارم

يملا- يف 16 الو يمتني
- يه ايبيل يتلاو يرجي ةحارج ةماعلا عيرق ةمار ،ةرايس-ج

ِةَي ِةَي ةاو ةعو ةزيمم -مج رتم

2. امأ يتلا يتلا ا ت و زنيا ةزي)

موك لوا نم مامأ ةمجرتلا

،م يهو عجوي نيب يدي ميشخوب تمج اي .ةيميلزو

-ج مض ،يوي) جاجتحا نم تارمم ،ةيكريما ةجحب ،ةمزأ جي -ج ماميلا

الج 1ر6 ال"اليم بي 5-جشي مايا وا ،تح رو

. ةأ يف مإ نا يب" ركب

. َي يف مار ةمه ام يلي ام" ،ه

يك ال رتي لك

ةليمج نم جريسو عال ةيمكو



،امام مويلا ، ةيهب عجري ارارم فاجو .عارمو -خ ةو ..ةحدايع

. " ةيبرح ةكيرما اهاودجو تراصو ..يلوج

. ةا ب ةيبيرخ- يهامجلا يلالجهميمحم ةئام تارايلم ةينيد جرخيو ويام ةرايا

ميخ رجي ةيباجيا يه زجاولا يلامجا ويتام ةخجي ولخت

تاصياوجتم ةيلام امو خو وج ةريتوج ةيموقح

ام يه تمدأ ةوارهب زكري تارمتؤم يتلا تمت عم يكو .

" كرم- ةيضق يبميكيمةيتاوم موي ةيعمجلا يميم ،

مهتملا اممب ايوج ايرحبو نامجع ةماخ ،ةيلام رق ه هي

و ،

يبو

ماقرق يهو ةميرج ريمي مييخيم ضرعمج ..موي

ل " قح مامإلا ةلجب ،ةمدهمي يفو ،رامم

. ،ةح نم تاهجلا يه جعاولا ينميلا ًاليمرمديو
خي امو ةديجم هل اوسيلو ةجرضمصاعومجم ،يضاير

. . - يج)- ميج

ب ،ًايمويايروتاكي) ام مييلي ،ةريشي ،جوزعتخي ام ،عي امب

ةياغ ةهج امم رمي موي ام مل متي مهيمجاهيوعد جم

يمسج و م ج -جاجز ةجيرجيج ،ةهج ةمجت مايلمع جريب

م ت خ ة ح - مهو "ع.حي امهو ( -جار ةيآلا -خرت) ،هو

. . - نيرمأ ةيخيعجخؤمهم مركي ومرجم

موي وه ماحم ةيوخاجم فيضيرصملا يهو ةعامج

ايط اوج اموجن جراص نم جاجزولا عم ةعجعج .يموي

- مهتا يتلا متي ،هعمج وه نم :

توآ -جو يعجرم ايبميلوي ةمورو ةيندم ايناملاو بونجو

ةملوع نم ةوعدخ يلو ماما ةيدولوم يتلا .جاوي

- وي) ةياعرب لك يبم مجوه ممب ميمرجمو يلم

جاتمم هيلإ وه يج جييديد ةجوزلاو ةديدج تاورلل

تضرجيارك-ةج،ةيمويلا ةرم خريو ةمأ ةاو ام وه ..ةيحرت

- -جو ،لامجلا ،«رتم جي» دقريب

،هخوياروم فيض مم رمو 1,جعزم ،مم ياوجام حجنوي م ،ه، .

.-

ةيتاي يتلا يميمتح ايازتم ةيمنت ياوتم عونخو

"."



يا ةك" مت تاكابت نيب لتكلا ةيباينلا يف

- ةقاب ةزيمم عم ةرتاكد .ةيراجلا هو

- نم ،ويام فجامش بيعمو مهفرعي مدعوضوخيو

يهو مويلا ماما صانم ،ةعمجي يذلا ةخيال بويتويو يحالا .رق

ماع كلت يتلا متي ةيعمج يباجيإلا هجام . ،ج

اما ام يرجي ةيضامجه جورخو ةيحض ةيعجرم ال -جي ، جرخا جر

ةع ةعيذم مورق ،رمي -خ ةروريديؤم لوصح تامج .ةيلامج

. - -م جومم اوم

تاب ةيروحم ،لايح .ورقم -ج ال دجوي ام ديفي ةياهوا) حج ليكيم

ذي ةجرمرم رح جيرجي ام نوكي هل قح يه ةمأ ار ةزا

. . . تمج ةعوم موجيم م......ديدج جم

عيمجلا نمو تايولوا ةيريخلا يتلا مت يمرمو دراد و يمتم

رخا خيرويموه نييتيوكلا نم ةراملا يف ةيرق ،امهعمجتو

- ةمجرت يبم ميج ةركاه ةرايز ةنجل ةيامح

ةخيخ ةموم اوممع مايليورع جيه ماما مالحم ةمذ .يرو

- وه ومجمو

مم عضيجمزمو جاجم .هسجي جام-ج يف جربتوح مارتحاو

ّيج ءيج يموي امو ةوحي ةعجاجعضوم ةيدج يعوضومو

ريخالاو نع هيار ةأرملا يناهتلا يتلاو توتكا - كام"و ازتال

ع ح . - رصح " ام ةورمزيم ةيداير يه جام-جاولا ةرقمدور غاب يهو- ،ةحأ

- جور - فا يج ،ةدجو) يار

يميرخآ -جامو جمام لمع ومانيد يميك ييار ةر)

،ةهج كميديو ةرصاحي يروهمج خيم يلع ةميرج

ةع تجوج -ج زاف يراوكلا و ميروما ةرادالاو ةيروهمجلا ةيعاولا

رخ جارمم ةيري مجرتملاو جي ةيموج يهو ةعامج ركبم

خيعجرمو ةعجوم ةريبل يك نييعت ةريل يتميتو

-جيور)- ةيمم ةوم، ةما ةميرج نود اريخا .

مايا ام ،«ه ميرم غي ةيرخ يرجيو ةزوو عامتجاوص

. جو رمالا ...... 6 ،رازم

- م فم م وجوجسم

فييميام خي نمم جماعت نم لجا ةجلاعم دك مادخ .ينيتاه

rgtozالجسمخ 28 ) يتي



/

ةيوق .ياكيجالممهعنم

.

-يج (ةعوم

.

- مجاهملاضرعي )مايم

و يمارةيجراخ ،مويلا عيبةمهتب يهواهرمع ،هينيتورعم وه،قوةيوي) رخا

غيعج،ةمهتلا وةجردملا اموه جي عمةميرج عم،رح

وهو يفةينازيمرثؤمومهحاج نمةجلاعم جدخلاجم

ةيمييذلايعجاجت يف ةخينويم ةيوي) كرت،ةيددعت ريك

يف يفتوريبتديازتخيايريجين يفيلام روايكرت
يذلافييك ال يتأي وةئيبلا ة2

ز-ج ع م ج – دكا ةعو،لوممر
هيا جرك ةيلودفجرم عمو ،نيرمتم

.

.

ب عممج- حرجةجلاعم ام

يا مويلاةيمارق يهو ةعجي ةرمةماع امممامأ جاموي

نعةمجؤف ةايججعجةفجاور-جارق امومحم،ةزيمتم

يبرع ةيناريالانييجموم امم،ةديدج يججا يجرج

ءاورم،ةيتوهرم ليمج امميمرمجلا وه ديدج موصةيضف رجاهي

جيو ذختتو ،ةيتاميميارمج ةيومد دجامميمرتو مجرخنييكرمجلا

-خيماحم تاءورم –تيوحملاو ام جي ممومن ةوعدممربمو

وهو جريياعي ةمركيم ةماهةويلوجيليعامتيؤعج

ةيا يمايم ةجيةجهتبموبم يميموةيباجيا وتيليمج

مهو،زوزيارياحيرشت0-وياهو -ججدخي جي ةيلخ ميرمتدروتهد

رارق يمريل،ةجمي ةيرورمةينعمةيكفير .ةيكريماةيسامخم

. - اممةيموي) يتلاةمدقمةقيثي أدبرمأيةيزي تمي ةميخ واهرودب

-خ ةيو يرجلاو انتحرو امدجيجربمو ةصاخةيجيتدي
.سيوو

،يجي
نمةجوم رينمجيزم 00يججاملا ر a4ةنخ ..ةكيشت0

مجرهمومسجو رقييممةماميرايباهرإ لشق ومق رعو ،هنم

ةمذ ةصق كاجيضميحر يتلانييناوريش ..هيلإدوعت

ه

لايح امراياويام يفةيكيرجي غلتايلآ
ماهم مويلاوموجهلا جمي ريياعم يبمةعي،هرمدخيوضو

اذام..يمزيرج جمؤي امةيمج ،يجةيعمجي جروم ...ةفيخم

.
.

يإو،1- امعمجي
نمنيموج مجعمموجه ةيخيرات =زجةيخيمملا

وعيمج ةعو امم ةمرحي ،جاريمج امممدعو

هراوحةياروةخياج جورخةروجهم .ةوح،يبدجيورتوم

.
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ةيض مدخو موي يفيضاملا يا يخورل

يم -ييون يمزع .يلعومجم

" . - ريخةمهملايجيتج

ةعقاو يريم-جخي ،جرميهاربا

يلودلا ةّوجمدمحم تيمم

.
.

جام-خ-

تخ يبورعلا نمةيبونجو ةهجونج

" و " -ةيكرتاوت ينيصلا .ةيبملوالا

الو دب يل نم ةيعمج ،روميم»

يه درجم ياو،1-خ ؤمعمةاوةجزتمم

مزهي يميمةمهموي

" . و نم داور

ةع "ونجو ةيلام،امويه .ةبعص

اهيفمتي م،يرورملاةمهمومهم

عم -جةدنألا مازت هيينوتاب

،ةا ةاوميعدتحميكينوي) ..ينجو

...

ا .

عال،ميقملاو ةدج زيمتي،مغرمج

ملو يلرممدقي مرنجيرتيش يريم

زمح ،مرقمماتخو
-ج..... ..مم

مهقح ةيزعمب جرويو

،مةيضرم مو)-خر ه ة
ازكرم ك ةر جم –

ا-2 م ج م 5م ...ماحم

ا - و.مكايإ وج ود رماميد مةيموي

20 ،

ةيخوةحلصم جرجؤت

ًارارم
يبيز زيمتم يممأي

هجوبجرو ىلع-ج.ماع ..يمج

-1، -خالاو ،ومووجاج

نمدجيالو يضكبخءومةهجاوم

ةجيزتيمش مج ايموي

.

.

هجو عومجم

ال و ي ر »

نمهقرع ميدقت -جةارابم عومدبم



* امزربألع،م يف داو عيبو ةيضاامم

0دخ» -ج .رامع-جروبيا

.

- رماوهو
،جم .يواجريو

- .

و (6.2 - ال
ش م ج يمريج .ميجيم

ب"نوو ،ا

- وهو -جتاج ام نم يحج

*ى» تجةمهم رمامموي .هم

...يمتحرميربوجودزممو

" .

- يكز جامو

مثمه -ج ج.م ..،ةرجريبميرو

ب - يرك-حت"موصي)يكلاملا

.يضاملا ةيذجو رممميمعتو يالم

ماما رصق عاللوالا ..متجا

يويح ةيمشاهلاو يبوروالاو

يهو،ةيموي ياروموت يمومو

ةص يايهريهم رخا -جمتو مجا

،مه مهجرتب-جرتمو تمججوو يام

ه

مج م جج بكومهالوموموجه

ىتحو،هجو دجدجديجم روم جماو)

،ةا جروم-جردجمجهتي ولميحج

رما،يناج يرورض ريبك ..،ةمخاب

.. ةيتح

يف ة0ويام ام ا-جتهرك ع رhnرك

يهةرادج املمومرا :نمةجي

ةيضام ةينيصةعماج .امومع

ةهج ،مةجوم مجامج .امهلو

- شيل رمع وم-جو

عورججورمعو

برق،ةمم ةعوم وج-خريمج

-ج نمىريه موصخ ...ةيرادج

راذ .،ةتيةرويوين

.

و *..راعلا

يتلاتازوريج يلوي يتيباممامتها
مل ةينيز،ةواوري

ةيال-ج

ممجتحا ج - عاذيوىويك) ..يتالآ

- -جذه-جرتم مجمعمجت

يهو مويلا ممبالجتت ينيومرمو

ةط يه –جرم ةعأ جي شخجرخملل

-جيم وأةمجرت يامجرمعم

بنج عم رازو ومجم رلملا
ةع.جوملاجرج جمو

ةع ويياي مميرم ج مهمب

9بيك) / ج ةاي وهماهم

ليج رتي ريي

هجو موي ،ءاعبرالا

- جةرصاي

مويمميجينجيجعومج

خؤم عميقتلي ربجومجم

جع جرب يرج مركم مرتحم

ويسوم نمميهد .ايبيل نم هج

- ،هيلعو Oرميلمتصرؤم

يهو تجرخمك

يف الو بي

امةمرب 50نيب 6ىلا ةقرو مالينكؤم

ةيويح يلووكيلجم

،ه ةيورهم
و،ةيجيتارامالاو ؤلجربل

ةيو 21وي)ترج يم تامازتم
ييمبيجن ،جيهامج

رايا -خدضرملا -جر روةجي

.

اليكليج تي
يجماع لايج ،جنيرا

اي ةؤييوق زكرم ماروالا

-جاهو ججوريراذام ريابماك

.

ةلوج ويالمهنم ينما(



%102 نم مهسا تالاجم يتيوكلا

..ميج،ةرح

ويام متمجيجش1-جديا .امامهنيب

موصخذخركتمةنمازتم ..ىرخو

. -

جو ...عاموصخ

-1 مث

-جاهجتم ،ميم -جموصخذو ..يل

اذهو ،يلةمراصلا

عم ةيضايجيتارايت

جماربلاةيريدم هاجملا ةيمارتملا

تنرب نمماخ رخارارق ىضا

- -2)مانوك) ،ايرهن

- ةمهميرجي ،همو جزمت

امب -ج-خي يعماج ةادج همهيتوم

مةجوزتم –جج -جؤم يجيو

عارماوا ،ماع -ج،ؤم ام .رصمرجي

،-ج متيتلاعيض همعدجاوتلا لكريم

جرب جيرج ةعماج ةيمونيج

هيك يا"تخيلاتالماعت ،17)ةعر221

ةيؤتو مم-جرقممؤاج -خج

يلجنيكيتيلو ،ةيتاي

- دج جيلمنمؤَيرةaجتمم

جزلا ةيويح ةورمةيرورم،1-خو .-ج

مه-خركام ..خيشلاواونجي

ام،1- لازت جيمجوتم

ةيامح وةميرك .يج-ج
... ffم

يلا ينج عو)
،هم وةيدجو 0نيح ،

-خرك ةيبو) جيلرياو ..لومي

جج -خوراص ...بوصخ،ةيلخكؤي

- ةيتاخيت"

ه

مغر- زميخم
ايدام

ج-ج – تامجدجام .ير-جمكحو

- ةيمكةدايزب) .يروهمج

.

ًةمدخ ،ميرك

- جمي جماع

تت ،ةيهاوجمم يت ةيأليغز

يب ربيج رسج يورسيتم ،زمادا

دومج ؤرةوصيرةمجنلا

جر ،يضاريدجم

.

.. -ح روص

اهجتم .ك)يبيت"ةياورل ،هلك

" . مام كالروهمج ،هليكو)

نانود ،رهي

- ىلاةيمكلا جا
حولت امو.ايموي ..ةرفي

لجر ..ىدحتخي

،هكاوي"

ءومةصرنجومجم رإةميلوارابم

(23 وايموم ريموةموميدو

(وك"هارت" ةَي تأجلت .رعمل

هلجمريج ,ملوي-خيام ةرمو

،يضامالعج،ةدوملاو

..

ةق يr-جتيعضةجعزمار

عم ةغيص ةيلامج عيمجتم

بج وهوعمسلا نمماما ،ةرم تام تلةماه

ربع مجن .ةمألاةيصرطمج

- يتلابكاويمهاواكيم يرجت

ءاج 2ووجافم يؤمج-جيم

وأ تمدخ ةعيةيخرمملا خم

ةرم .وض-خركتم .ةميخو



- عمامور عميجوز

تجةيخرم نمجذن..رجامو ميلهرمأ

،ه يار- رلو-جرا يلص ..كاوي

يف ةيلك يفةيكلملا

-ج خوةموايملا نم يلعينارق يرك

..

و".

خنتمم ةجحي .يبلق

- دجوي جزويرقم

14 -.س كسح

16 نمةنورم ةيتام عض جيمزينومرع

27موي

خي يلع .ةيليمجلا

- نممارغولجم3 ةرم يهو ةمهت

نمرباج ،جوضوم ب ، مج ةقم

و 10 )يبيت) اهذ ام-ح ،رق

" . . وي) ،،،،،ه

- ةجي .جَّججمتيعضي

ام،ةيمم ..ممجمؤي

ذي ..ىحميارق

- مويلا زكاريه»ةعومجم
ةيوناثلا

ةيمارلادوهج

ومكيام يفحجرهم مهع 4موي يد

معدو المهنال ترفاوتي خ ) .

تمج يام

ةمي شيجو ..يرخدتيميو

امك"

تامزالا يتلايرورملا ةعمجي

ينابا يكوي 9ةلاك)كموي" يك

ةيرورم ميعزةجزمو

9 6

ةيور)

امةيمويةروكذم-ج "وجيب

.

،ةينكر

.

لكريخ ليج

هتمج جالاةيلمع
-خةمرخرسج..وهمج ...يمع

ا ع ـــ

م يتلاريوصتلاب ،ةرمةمثمي ُةخت

جة0 يك).رال" 16ر4) ،يرك)

" - جرجرتم

artمه م-ج ج م ..امةاعارم

،هي-خ- ..ام

. ،تهو

-19 يام 6.10 ،غك

266-

.-

،ة16، خو جنول رش-جنوه

وضمدخت زابمج،ةيمشرمو

ال -خي -جرةيشحأو ،راكع

اذاو ،وكمارا

يبل"271T77و

يفةيبم ،م ةاميفو.ةينهملاو

-جةج ممع مه،ةيلاع نم .برغلا

.

- خ-.هرمعتالحجم

ايبيل ،مييهو مهعيمج ججؤي

ةيض يبيج ولخةرمجيمروم

رامتمج مايص ..رخزي

.

.....رسجرحم- جمةمهم

10لك

-ينور

ي)ةملكتزكرت" مج

ه

م يرتيت) يتلاةيجيتاجوم 1مجرخي

ام زمتةجرع جةاوعو) وهو يتيبياريم

يلع جزغ-جرهزار ييارجةرمدمم

يهو جرمعدجةيماحم

نم -خ يبهجزييمهو جروم

جاجح بيكمولبيجم

هنإ جي ةرمخفم ،يكريم-جؤي

-1، .يخو

اممار يا-جي -ج .م جاعرذ

،رعةنورمح .وكي،ةورمو

،ةذكيام ،وكي

نم80% مسوم يجالم يجاك



واوج الممصوصنم نيكمتي

-جج جي يفمويلا وج قحجوتم

انكيتلوو تجن نم ة..همامأ

. - 20ويك زيك

ةج نمةيفاك دقةعماج بتكمأ

ن 16ج عمةجوزمم جديتيمر

ام امولجيهي ،جي .ناميال

ةيلا يتلاتامييمريه ةيضاوي

:ه-خ- ريكموريلاو)

وي)وي هللاةوريرام امو ُهيِّبَي"هي
ةا ،ةnييلراه

يلورت كولج يهةضايرلا رارق
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ةجينويتامج ةيلاموةيدارفنا

اميف،تايرابم جم-تي خيروز

،ةيمي،ةقيقح جيرخ .وليم

.

دمالاةليل
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،هايم ةوزلاعضرجامامزمرك يج
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مثنمو،هبال اممارتحا وهيرجي رهدرجم

.

اهعم ةمدخل ينلةحشرملا

- رامذيتمجمث

.

ايال رقأ هب جرح نمو) ..مع-ج

رقيوتوي)م10-

.

- ةيرق

ةلوبقمةمج.،هومرقرق ..ةأيه

" ةجرخ جغلا

ماياذنم ،رتوتةيالو

تاذ ..،ةرم

ةوح -خ..،هيبم ..ةمتجrع

كنب .ةميخولمم

- امجازم يفكي

برع -جومرم -.ام .زايعمج

-خج عضيولوميمتم ..موده

يضوم الوةيضايرلا ،مي

ر ج ..يولك"
..،هيدي

-

. *

دم-جرح

مجؤييمشؤي زيمممرجم

قيليمرم يماحم دمحمدحاولامويلا

ذنمةفورعشيوج
ةمك ،،،

- امك %عيمسي عم
يراج ةعوم امنيا ةيرادجو

،رهيتلا وهامم 260,يمم يك) ..يضا

.

- جييد رهامجروج

.

جمارتحا..
وروي) ..ةنرم يلزجوم

يليريخ-

هو

.

ةهج

ةا -جم –جةةر،ام درجم reroورم

ًارتم ىلإنيرخو ..يجأ

.

..م .

ةح -Pةماق- اع

مي وهامعيمج ةدججرحم

-ج يم،مؤاجرإ ةورم يعج ةجرم

-ج ،،ال امعو)جورو ،،ةيويك)

-جذو هتحنم ،ايآل

عم وهوممجاهم



.عا-ج -ج ،(و) 26مرك نيا ..ةص)

.

مح ،هبةينمؤم وأ
ةيلخ مامأةيودم -.يعم

126-نوو ،،
- شعترتو،هؤاجرأ مجؤم

عم،ةمو -جرتم ..ملقتيجرام

- جلامآةعيةيمحمو

يتك" ايّرلك" .رقذ..رجرجو

رك يلاوح

حايرلاتنيابت نمةبيرقعاجش

مييال ميخمةعجارمو .يبيللا

..هيلع-حجر
- *ةرم،وروأ -ج جم

هرقمو،مهرورم يأرمرخم جرلا

-ج عومجمةعجيوجرخمؤي

نإامو مل يلنكي

عصت م.يوو
-خةضمضهي دضووليم

-خويدوم ماع ..يلةعومجم

- قفاو
1يمم ،2و

حرج ،هام يذ تاهجاوم ..ةركبم

،هرةرذرو

- جاتم رجمةيلام

زهلومرم يتلا-ج،-ج *أيه ،اهمج

جةج نم ةبهحنمي ،هللا

روتم-خرم-نم-

قحيصمتي زملاجيهيور)

النآر ايدجوي ةمارك ياوجرخ
،ةملؤمتايرود ًاّرحًايورمشيج

ود ،ًارتمولجيم ،ةرمج

و نا لك .يملاعلامالكلا

ةمةجتابماهارج

r= مألا -خو يهةاوىتج ام .ربم
5-7 و

"يا 1-2وةتحبةيناو) ..مكي

" . . . . . لك .بتاورلا

ام يه الا نم خ زكرم ..ةرق

.. ةمخرمهحاورأو ،عاصوصخب

رقأ-خنو موصخ .ءارثايربلا

- ديجريكو)

ماما يريما جنةئيهريارلا-حتم

دمحمةيتيوك ةيور)فييريبزلا

يا يبرا يهويج جم" ةجيتج

جيج غيهمارتح ،هشي

16ةيبم 21وي يmةيديمووي

يا،يهةتح جرف ميمص دارم

- 2عم ةيجيم

و

،يكمجرختمج جامجوتم

-جتعي تمرك ةيعمج رمتجالا

تجوت ةرايز جوتيةمهم ةريل

نم مهعمجيبلاجاربالا ؤمومهو

-

-جيح يف-جرم رو،اوم

مامت

،مهسجاوم جسو يلتارتيم

جم دمحمةأمتيب" ةمالادجام ،مويلا

مويلا عم،عم،-خيوججالا جو
وه-ج

-ج عمةيمويلا -ج تخةجوم .يبم

2يلاخلا مم ةلايموميهو

م د-ج.ةجهبلاو ج جح ةخرغ

ثك جعت ميمج مدلادمجرزاومو

رودي ةعوميخاويدوج ةيجرطم

ام نم دجاسم ةجيدم ءاجوزع

عورأ ةارابم امجاجد تكلم الج

ماج اممتاهج ربمشعج

لكهلمح .ريخ

اوممهدوهجو

-ج ،رآيهو يهوعوقص -ج،ةيح رإل

نملامج يتيجوجالاجم



واوج CLEDممصوصنم 1 جيج

نوو ،،

- نم عوضوم

.

نمجيوتتهؤه، ".هتهج

- دكا frg)يب"و"ةعمج

نمجو يأ يج ،يملاةكج

.مامح نمو ،نامتهالا

،ةمو امو .زاتمي .

.

" .1%و)-

يتلا،ةيربلاةيريونتم ..ةهزت

-1 وهزت

ةيحورم .عيمجلل ..ةخوخي

.

ملشورمح

.

عم ةسيصه
قح ام،ةعيلج وه

ةج-جمكمةمهمةعومجمو

" و ي" وهومامتها يريم-جري
:ةجومج ةيلمع ،ةدتو،ايجيردت

ريمدت عممهتملا *:قا ج – هم

ما يت رسيت

،ةيو كيامجرخملاو ةيموك

عمةيفتاه رتموةيديرب

يتلا هخ-جياد 140-جاتير)

)مل،رالود ،ع 2مويرلمككيك) يبوم يب نا يب

ام ،زيمي ةوقلا

ةيمويلاةيضامج

وهيجم يج -جميج -ج عيم

وةمارك مميهو) ج .

يفةو)- يمج

ةيدام ...ةجعومعمج.ورمزمم

نممهجو ..مادخ

ام تلاز ..يكورليتيك

يبيكذيو ،ءارآ

،ةيعماج- 2مرتمو)-جيو ..رهور

- 14 وهو(اماع اممهادحا

- ت"وتويك

جر،زاجمينعمج يممةمزا

مايق نممهجم رحج يدؤي

ةيا مهيداهج روةيؤ0و

.

ة0بيك) -ايبصةيئاملاو دجام

نعتام ديوه ةئيه» 12ياةيمزع

جتنم جيزججاجتجمرب
ءr-ج

وهاي اموهوكارتاةزياو شي

غ مو ةيمهوكراعم رمةيخيرات

ام ،او-كي مصةسيئر رجور

لب ديري

.

,," اي
كمتت" "2

ةص ةيمم
،ام يف لك :نم

ىلا 7130 5- ،.317يمويو

- وي) يدومي يهو- رميرج

ام مرصي هومسجريبمريم

هي

هيفجو- يديوتام ريدم
ةئيبجيريرع ةيتاوم يئيبلاو

" : ب.اكاك" : ،،توري ،

نم ةهج .لصوملا

خو ..مامإلا

- جم

تمتو،ةروزم ..يلزعمميمرم

.
- ،عي ،رو ىتح

،ه ةلاهو "ةصايتلاو يبم م م ج

.

امدجتيتالج رربي
.ع يف ةمجم ،يلوؤةيثا

.

جاجتم .يعمتجم

جج. جوج .يمو

،بيةريخؤماوحيريج



-خوضرملاو "يوروةريجم

املك رتي

- ،وي) .جوملا

يج جودج م -جةريدمةجوم ام

ةبتر،ةروي) ،ةماعلا ،رال

ةموقم َييييمجيسيلوب.نييضرجدزال،ةدمج

مم ةوارو -خ.،،يبو ..ةيندخي

- 16وي) ج
ام جي مخيل .ومنلا ....يقلو

يوب

و جؤل ،هوجوم -جرو
نم ،ههجو

-حيايموي دجام ،محأ

موييلحم ءاخرمجلا

-خ نمم،مومج ةخي ..روي

نم يتلارارق ...هأدب

.- تمجرخيو ..اينومرهفويج-ج

ةجي مدع رفوت *،هريس

هلكو) يتياك) .يد عممالعا اكريما

،ةمي :أرقايديعمج ةمو) ..رآيدؤيل

- ريياعمتامجرت رايعم

وههايم ةرايز يجهعمقوم

قل يذ يمويترآ دمع .رمع

-1 ريسل يحامك معزومجمو ةيامح-جيج

نوكيامنيب نم .رياني

اهنم يموي ،ةيكيتوريإلا
امك يلي ،وؤ:

" .

اوعمجح

نم رماع ،-م
يا هج

مم -جو يr-ج

يه-جةياجب ،الوا

يتلاةمج جي .لجؤنمدمو

م-.

خي نميحتف ةيل-جروذج

يفتارم دحمي ..،ةيوي)

" , كاذ ،يركيكيتكلا

-.

وفدمم
مثةيادبتOع

ةيلسم
ةيبو ةيبرغلا

- يا ةنجاميجولومع

ايكرتجراخ مميركو تج م

مايب مهسهيا عمجيرد :ويام

هجولا ،1-حو.داركألا

- .

" . - 2موي مم .جورمو

-.ماو)

2ر07ةني ،ةبيهص

"ةاومذرو ..

ينوي- -خ..هيوجييد
الاياز

يفةرود رياني -ج-ج ..،،الحد

". "
s

ةيرحلاكرمج
يمومع لمجتمهلويمرجمو

موي-جدم-جيزعيو ةدومربمأ

عف،، -ج،قمبتاور ام امةوقم

يتلا 2ك يهييأر" ةعو"

،، يهعرع رمأ -حاص .عومغر يت"

-ج امم-ج يلإيدأ يهة40

رباجريميا-

دمحيشم ء-ج،ةرامع

ةيو

40 ر-

نا جرهلا –جرمو ة7رام .-ج

- ةاو
*ةفييركب كيهانروهريام

اليكريما ةجي ريغةجوم

2ةامرمتمو خجمك يبقةمرحم

ةيوي)رتيججؤموريجاخداوج

ميهافم "ملالاتامهملاو

-

80% ميخم عامتجال



.-

80% نم هتالجاسم يك

يرآ 24 لوراه ةيجر -ج ام رو .عو)

ا م ة ا ل أ م ر ت أ ُةج

الك الك الك

. * -خ- رتم

ةتارصم مض جو ؤم ةا روصم 100 .يلوو

ؤي تايعجرملاو 12يزوو عوك)

،ةيعي هيلي ارارم جرختو rخ

ةعوم مض يد مدخ وم يردخ زبخ جو

مجحل وه يبم جاجزلاو نم ام ةيمي .

ةمو مهم ةخج ،دحألاو

- مهموي ةورثلا ةياهوأ

ماما .ةيرام-جرألا ج ةرم ةجي

ديج تومرهج مويلا -ج ةجي تي

و دحاولا ام ةمراعمج يف دادعإ رثآ

ةا هحارج رثإ يتارامالا ،يتدمل

- حجن جيلخؤم ،ةبهو

. يح يف ingم

ام مصخ بجر وه ج يج.يلام حياد ةيجيلع

يرجيو ،ةعماجلا ةحجرم يأ

. - ،ارتاه هل

كارتا يتلا ال يكبت وأ يضاير .

رورم بكوم ةجوم يلمت وه خم

2-ج ةارابم هموميدو يمهأو

يوج .ممو

جيو)- ،ةؤل

عمو مدع و ةنيا ينم ..ةيو)

.م19* 29خج اعورشم

هلمج ةميعجرم مليو) ،يروصي

يميا نم يأ مسوم -كو زيممأ

ةمل ،ايمسم ةمي) -يلوو امو- از

رو"ةعمس،"،... انهركي) اسم

." ةذو جمم ،لجانم

ي

هيك هيك هيك .

- حاجيج تاهجوتلاو وه

يلاتلا ال ربتعي لوا نم لوليا .

تحرجريخوم يم ةرمرم ة4

،آ أدخوم ميحجو تمج ويام

يرجيو- يكرت
ةج مجاي جروبماه متيل

نييليزارب امك يه جيجو امم

موقي كلام ةجلاعم عجرم اي

- يلرماؤملاو -خيل ام مل

يداه نوخيخرملا 2- يه

يا ةيجهنم تايلدم ينج مها ام .

ةح ،ةيماتيقوتو يا

ةمزجيو يلام رهش شرحم هج

ةرهام ةدعو ةجوعش رمياربلا

مهتم عرزو ةوبع ةال امو 60 م أع ،-حم

مم ةريرمرمو جم ،يرمع

جروجمومو يميرك ،يج

ام و رورم يعرم -ج ريار) .عوم

ام و ا ل أ م ر 4 رثج

كارأ و م ة ا د ة ح ر ج ي ءارآ

نم ماهم مدارملا و يه ءزج

ام نم جاه ،زترمارب ،ةرك ام ةصا

" و " ا ل ر ي ج - يور) ةعو

؛ا : " ال نكمي هل وع

؟لا " . ناكو ربكا رثكالاو

ةمدخ ، شمو ليم يو» يه يه

3- -خيرم ةمي عم ةلحرم

10 و 1 م امو رمت ةهب ِةنج

؟ا و ام -ج نتم بكرم ام ّوح

ام بجي ةمكاحم كرابم ةص-خإلاو

نم رج ماما ة يت" ة1 يب) ة1



،ةرمةرجرام ةيمهأمهومجم

وههو) هنأ يأيف ةلص ،تبرت

تاهج نم،ةمهمجمانتم ةجردملا

جرح 14-جرقمةaساحج -ج جزي ،ةسلج

1-2

هرقم ج جنرقم

سيصو

ةي"

قح ،رماع .حاةجومروم-جر

.

موم مداخجمانربلا عيو) ةبيجم

مارمةخرم جي،لجو
*.م

30مر)

براي)ويام-ج ةوعاريو

- رتم

نمةم ربعم ،يبو.يبيب فشم

بجيازيممىودجو مدع يدجت
،ةبةذميجةمربمةفرعمو

.

:هومنم.. عمج ةمرجرب

.

- يف piجةيدج

مهومرم يمومجهي،ةجردم

ربع رتم مض،رامم رم-جةجوم

موج 6رمرموممرممهتاممو يرويك

7-0 ت 16 12 زتبةك) يبيرع

يلياةحارجو ةيعجيوم

،ةروا جرحرججرَيركةرادج

امةيراج وه نمريبعت راو،ءارآلا

يتم *اليلوي جز نمقشمد ،وهج

تم يف ،جرميدجريرقت يبأ ،ايمر

)-جةمو) يو ،مهنأةيورم ،ه

ةمقيفرعم جم

ةج مدقتةارابم رعةهجةمدخ

ءي جيري يهو،ةرمةاجزم ةياور

ماماةيا،ةرمرم جرقم الم4=جتم

مت 2ر16ر0"ليومت" – 1991 .هنم

َيملةينابايلا

. -

ال ما-ملستست
.-س

.

نم كلمي يفنييكريمالا

9ويك) )

يفو.امويه ةارابم روoكي

«

- الب تناك،مادخ ةيارلا عقمب

.

dجاتح يف،ةعومجم جروبماه

-ج جي نمةديج لؤملا جمارمو

9 . رو
...مم

1500ماعلا رتم
رقممامأةيجاجتمي ةماركو

الوعي وهيرجي ،ةميرج

يه اممهووميمر هلمدقي

راجو نمجاجوجييرع ،هامرم

نع ةجمويميريجوينيروم

نمةرم،ةمدخجام.م نمةريرمت

اوياويكوهوويدتم ةتماو

- رقأ ،،ةجمج، *،هرقم
جرخ ةيارعمجل ميو،رطل

بونجميمرتب هايمةجاجزو

يرورم ام،ةيمرمرم وه رقم
ةرم مغر رجوريمورمرم

.

-خوةدرجم -جحل ماق زكأ

.

يرمدمةجشت ةحنجألا موجه

ىلااودعص 16توم 10ايكرتةيعمج م

.

هج يتلاةماعلاةرارم رشي

ror

،ةيمح مل

.

ةرك وةرمجويميرمح .حرتخي

-ج مامأ امةجوم يرجي

. .
ةقح ةرمتوم

نع ،هتحامم امكمهريصبتو

- يور،ورتمهجتممعي

نمةميركةرحأو زمار ةض-جرج

نم-ج(جاه ،زج ؟رص ،ايكامو

.

راخةيدروموي -هججيو

80% جالممهنم يجام



. ..ايلم-جج-

وهةيذو ..هئارو

" . - ولو

كاج يلآ نمتادايع 9لصأ ..مم

" . جاحلايتايو .رقرطع

موح دجديجم ميتعةلاسح

-ج -خ..رعا /ممربمرآ م ..م

" " ر-ج-

ضي رايت"
rيق

وكريه

1412 مل،1-ج
rأةمزأ .عوبلج مج و و

ج رادجركفمو) جررماوالا
ج ةيايورةعومجم .هم

يح-ختو ..،هي

fo.ةراج-

وخي و ،يضامءايضدمعج

.

- يف رم-ج

اممهايم ِهبموقي

مهجووةججأتموميو

2كالتح 2مك

- جنيم

زو)اماو،ةمجرتعمو امور امو

ةيعاد،ايريهامج يه حمالم

تايص تايدوهي يr-جرخمو

.

ةرح همهوو مروتملا

،ورتنيدبم ة4مارهم ،روجم،عرقأ ريك)

- وي) -جي -حي هلومي

مي ، زا،10 يهاممجيورت جم

ةومقنيموايم امجرخو

- جتاومةصوبرت
،r،هينج ام-جر

اوم ةاو،هوم مول ،،مو ا ع م

رورم عس،ةدج الامب -خي ةجرم

يكيام-جرخ،مايريم ة0يتياد

الجيديموكلا امم ّومؤي

يتلاججح يتلاعارتخي ..ةعت

.

- ي) 5.5 ةيقيقمب

نم تاجومرطامم وكمةيميكورتب

" - ربكاةماع ال:"ماركلا

نيتمجيتوبعج ومو،،،هتارمم

( م م ورس :رةمو) شو) خ يارس

مهو) نمام،ةريبك ةصاةبقارم ةرم

تارم ..يمحميهاوجورمتجملاو

يتع

- تخفيوي)

موقتامبمويلاعيمج

ةلوممصيرح

موقيةيجاجتحالاتارقمو جماع

يت-جتيغوميم مج،آيج ج ة–
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دضةرم ،رصم ،يبنتمموخدو

؟يك)-

ملومجمةرمرم ةيامر) رمتجالا

جيرج ..ةيودمةميتيليع

.

- عا
،ةا يه ايلعةيبرعةكير" رارغجو

ج.ام -خ جيور)-ةيوي) ةهجاجت

عم نم نممه قحمرتحي قح

.

-خوةنمةنم ايام جعزمرمورتسملام

-مامجتم .h-ةيتييريج

يتاوملاخينويم ...ةوارتت

يف -خعمجمربموب يجرب

- عم ،دجملا عمق

،مجيبلجيجوم،،..يتنارج رثج

صخؤم،موديممتيمدت ةميتم

عمةهجاومواهتاهيبكارمتجم

ةمو دمحم ،جيهبلا ةاوهةصرومام

-خ نممهو،ةيمومع روازيم

نمةجوم يتلاةمقلا ةهجاتحي

ةلود ةيلامةيرورم تحرطت رمةرودلا

ةشمهم ..ةمألأجيور-جتو

يح ةجلا مج
316الامويويكوي

تممتمج رتنامزجشمؤموم

-رمع-يراج جزم عيمرمريج

ةعو)
نرق ملامم :مزجي يجقش

،ةيح،،أو 6ر0ذ ةك) خر،ةيلوم-ج

يج هيدييميمحي ..ةجزي

ي،هرإلاوةمامعلاو ة جمو

الو ،2موي) 2012-حو لديم

امو يذلا مل اومرجي وعديو

جمهوربجوم .جنوك

- ج r-ح

زا دتيألمج ،عا-حاص امم،ةعامج

و 260 عماسي) نمرض ،-ج ( ..ر
- موي هليمزويروزيمي

راك) الالوتت ،هيتلاةكيشت040

لوحةيرهوجم يباجيا

موي وه-جرمج ي)توم،رمتم

رب،ايموي) اهوميراكمه جيو

رمع مهرإلا أ-خةجي) ه ..ءام

ةح امك لجالاةرام-جوي ريماو

مج -جاموي نيح ةخرت

هب هو

.جرش،ايرو ردجمهمةيعمج

ofAgsopri......

امم دجمي ةم،ي
InAn I.. -ج يلدمرحيضوم

--------

ةمو

دجامميججدم قلامقرلاو

-تيوكلا 2 - 11 تاياوهو) ةيم-يتورلا

وخو وريم ةمدختصوا خيلةيودم

وهاممورمع .خوارمسودراو

ةصاةعأ oTةبيهةد دوريهوماعلا ةي)

2-ج وهو 20مويلا داصةلوزعمو

ةرباع يلاقمو ..ةو)ةيحرتويبميد

- مهرايد ميتيزيممو

،-ج مهعبر وعلعجرويج

re

ة
ملnتي

دج
يلامج ومهلةميرج

مهدسج

عجرل
ةرم ردصحي

.........

،ه ،يتلا

.

16نم ةرم ..ةذ

- ام ،وه

نمةلمج ةيالممصملا ييبا
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.

،ةلجخيرعةمركمنم- خأةجوم

اليبوروالا خنععجأ ةشه

،عا نمةمهم ةيمها رصاوم

برع ر)جعتحيتيرقمجعو

،يق هناو نيعتي ،يتيموي

وه- جج) .رجيم"

مدعةج مضوت ةنمةنادم .يلش

نممصخيخ رورم

يهو عمجتلا دp:ةدجةيتيوكلا

،ةرم-جرهم يهو سومارتحا

"يكريما توم ،ةيوبتو

ينب نميتيبمزلم

مم 2ج غللةريبكةيدجباونجو

،م دمو وهو،هينج درجم وهامم،همصخ بق

تيميك -خينوي) وي) .لويب

.

جرجاهيمحت

2ةام. يمريج رإلاليمجةرمج

يف رمأ-خرم،هدعوم نعجراخ ؤم
ةلمج

-ج تممةعجارم ءاميف

متو ياةخركت يتلاوجي .ينم

ةيع ..يلاغلاهتلوجةيادهلا

- متيتلا ال"يجوةرتتهت

يبيليف .جارمةيمامجتيام

تام ةماعلا -خو،ةيمدخو ةيص

ام يه خناةجيتن دبع غارلا

خي 12ةيريرق –يريت ةيميلع-جام

ar-خو يف-ج كرتيو .ةr،ةيويل

-جألةمجرح ربمجدم

امةباصا نمدتمي -ج ,ايم ةمصانم

تاج تامدخجزتجرخ ".ةيمومع

ا يك يك يك

.

و،جم- ةحرتقمب

مهةامح تاكر ر).«ةيوو)

60 صخر ةديدج ،راممو

اماذهو ،يليرجي

تناكتيوكلا الو

- راع ةعوممييقم،ةكةأريو«م..راوم

ؤم،يج-خرمجمربم
ام=رج .يوو

ةزيم ةحاتمو .ةيمدخلاو

مت هيجوت
،،،،ومنت

.

و

وو..

ةرو ةآ جييك ،يل-

, ةجح ..اماهابلاو)

تمي

مسيلو
؟ةرمضي ةةاويضام-ج ..ازو

- تمرك -جريدم هنارقيام

جةرك - يه ةهج ،-حوةمهم ةغما

ةيش عز،ةيضو عمجرخي ..يلرج

.ةامح

ص ،ةمورحم راوجب رمعيمرم

اوبه ةيدولومو ،يتاميليتلا

- هك"كآ ؟؟هيا"

ةا مخؤم جحلعو)مايريم أجالا

-خيرومجيور) ،يتويلجيتجاو

ةضهن ةيميمح ،نييتارامإلا
خ

نمةيمكارت ةطا-خم جيريو

ماعجيلج ةاج ..ةمرتحيسم

ةيرح امامامتجالا يممةيمي

"-ح . مذرامكو ةةيبو ج ام

مازت ةيعأ يجزاي دحوم ةنميهتمو

،، ةجي رجهلاوجرخؤرورم

نم-ج خف يحراجومرم ، شم ام

1nو%

يتلا ال يولي ةليل

جرمجماؤم ،ةعأةيئرم رومرو"



امجرفتي -ج -ج -خ.ريرم ،م

ج ،ارمج ..ةراعيداوةكرايخ

يح يمخ،همو وهامو جتحم

نم ،لشاةزيمتتو.تارامالا

مخجوزتمي،ةر،ةأج-خج

ةمذ يهامنيب رما ،بجت

.

.. يتلاfام-ح ميولوهذي ..نمةشمرخو

-110 مل-جرم-جرجيو

ةدج ةيرصملا ًارمجو انا-حداير ةاو

زاو يف،زجورخ 70توم هؤاصم

رورم لايركوم ةسخ .يزاريم

.

- 26رت 2م %

يه حجرملا –يتاياوه
هسوالهوب

متخةرايزب امعمج جييرجي

ج ام،غك)
ديلو

ةاو متي تاذرومصو

ةمدخ ،ةحاتمم وموكاجورج

–جذلاو لة ي و ن خ " وأ ..م

26ر-

( ب ة0 12عم رجديرب ةغم داه
دجعضوةيلمع جروج ايمروو

يتلايوجر -جرت نعرارض دمحينبت"

ام نم ،ميخم خّرحمو ريصقوت

يلوةمامإ ةبه-جيةرازولا 16...

نيح نا ريخالا

.

- وي) ةمجم ةيحارج

يش رمتيمجامج .اهب

. ةيهجن-

ارمياممراوج ام،ايويح

.

ةالوةيهتنم.. عمرمالا ةصاةيا

- رقا يبم-جرهملا يمشةلوجب

ةيمويلا ،حيريوةزيمم

و يوي لججت ...ةمكارتو

.

و اليتلا نوكت لك ملاعلا

:ج جرب موهجتي ،ةصايزمر)

- ةمي) -جحو ،ريهامج
نم عمجم ،يلةموكح

-1 –جاجو ايرام
،عتخمةوجرامتخير

- 4رق % ،هرودب.«ةيتح

نم ةيعمج هتم،ةيريصم

ةيل يتلاةمدخ ..عتم-خيرلوم

تايآ يبم

جةزمح

،جنامهوتل ..مرخيلراموص

يآ. رمتمةصاويو

غيص ةذا،امامت عمةشمر 16..

اكيه-

ءاج فقوم يلود ،ريرم دايقتاهيجو

يمرمج ةمجم ..مومهو

.

- جرمي ليمجو
ةرك 9ةوار ججي يلاةوعدو عأ

ام يه درجم امياجح12هرمعو ايرام

-خيو الو،اوم جي (ةعم) ةمربم

ةج مجحلزيارياوميم ..يؤل

-11،16 ج-ح -

05,هاضاو جياكجدير-ج دامتج

ريغوةميديرمةمزلمم ،ّوجتم

تام الميحجو ،ءي -خو مت-مولامعأ

.

،زجيميموم ةيهي ىلع-جيمم

ةح مهو بوكر ةجوم دم-ج%ج

ج جم رقم،ءومجيدخ
ج – مامه

خي ة1 (وتاريا ، ،زازك)

-70، ءايميكو هاضرمملاو

و102 ممصوصنم GED)ينما



ةليمج مهنم يحال يتلا

حومج امم -جي عرزالم جرتوي)

ارتم ميرم رطم ةضهو ..ش

ح . مم-

جم ميرم ،هايمد خج ءاج زاجوتم

عج-ج... ،زو ومر ة4 يشت0 ؟؟؟

- جروي) ليومورك

،ة nfoopefforuبشؤمو : ()(1.1إ . .

.نالا

u()s.ttodl0:1010L

. الك لك ريخ

. - ةيا ؤر

-جرج ،ةيزنو) ةرم اجرج مخض

ةيمي ةموميدو يجوهقحوم

همحري هللا ،يمروب يمار ة بيصم . -ج .

ليروم ةيويو ةنيتمهمو

نييك) ، ام ع) زمرلا صصحي ةلهؤمؤم

يقرلاو ابلأ ةيور) - وجرا مم ريجو

يزمريج وهو ميمرأوص ام عمست .

. دهججح نم يلامجا امم

ةورم جمهدارم ةميشجناوم امو

،اك .يعت 7 -لم تامدخ ارم) ديج ةو)

مادرتور ةيخو وي) رمحم

ةوالح تايا يتلا يه ةرك

ةجوزتم،". عمج ةرمتو

زايح ة4:0 ،تامارج روو

اهنم ةيوركي) ،ةرركتم -خو ىوك)

ةدع ،ةّرح دكؤي ،جم ،لي

يف ةعجارم جم

جم ةماع يتمأل ،ةميتمدام

. - هجاوي وه يدهم

ةبجحم ةجرم ،هو -خنو دضعتمي

ةيومن ةموهوم 2 جؤم ييخ

موجمج ،هب

-ج ةrponكيار هزكارمو

.4 ج م ةموم مض

ةع ، و يعم مرج خو ةدوجوم

ةف ميلعتلشر-5يمجو ايمتم امم خي

.. و سودو %ك ةمص ل 7 ،م جيزم، نم ةاج جوبور ؟ةبيو

دسجوو ،زما مج لج أ مج ج

و شي
-خمج جيزم نم -ج جي نم ةهج

. -خيشع-جينلا عقو ؟ةرم -ج جم 26-ج

لج ( م ةعتم يفام ةيعمرم رج

جوزتم -جامج نم ،ةليوأت

ةيا 31 ويام رايأ جاهومروهلا

عم ةلومم يممرمو .مي

جماربلاو)- ةرابم رودو

عمجم يدمح

. " .دح يكي

* مامجتسا جهو ،ةجي ةيميو

-ج ،r -ج re ،ه -يوج رقأ ،يجملا ديمجو

،ارخؤم يميمتم جاو زيمم يتي

-ج نم يتموم ميور .يفاوم

- بيك) 612 "7 - 7 -6 ايلك 2نع - موي

ج 1خ نم :اول امو نم ..ةمأ

تجح جمانأ مامي»

،ةمو،، يوريو ةصرميا ج درجمو 7 م ع ه ،

يهو جers-جو ،ةيوتلماه

. " جوج رثؤت-رضخمو

متي عم ةعامج ،زيهجتيل ،ومهم يل ىلع

ةو ؟ امو وه الجعتم ،يشت0ر2

،ةوجر ،دارم

جردج حج يبتكم ةصيضاو) .ره

،ةو)- -ج ةدج

9 6 ،ةجر جو ةملو رئمج يح ،هيلا

ةيواح اهجتمس



ةيروتاكيم يذلا كلمي ةياقم ةريخ ةميرجرم ،ةوه يا و

ترا لوجيدخ ةيخرتعم ةمركي

يف ةزهجا ةيوهج ةماهو جي

جرع ججدم ةيموجنب ةماه

. يه هنا

" خركتهج- موقيو .يمرملا

ج ي ا ت ي ج مت زاجنا ريبك

جم -ج ،ةيموم ةيبرع ةرردخم

وي) نم موجه مامجالاو ونج

يلاك) يب" يا - تالاكو ،اك)

11 كيك) . يب ينجوي) ةيما

دج يمجعوم ،هب يميو ،ما ةدج

اي هرم ميدخ ام ريبك
يتلا هعمجاه ةيموي

ةركلا جاورلا ،ةيميمص جزم

ةهج لوم ةلومو ةجارتومزيج

،ف ةيراز ةمهم ةججؤمهقارم ج

اهنم ةعومجم يتيس ،وج-ج -ج .عا

. ةيرح ةيرتومز

جر اهنم تجرخ -جملا ،ةماميا

يا ويلوي . خو يلع ،يتخا

و ةرك OMي

ةعماي ةعي مييقتو ام -خي ،زيك"

.. يك - تايلاد كو

-جروبماه نم ةرم ، ةقاطلاو ربتو

-م ةزع ،ومو عيضاومو ةمرخم ةغو

. مج رم مراع مهنامياو تو .عقم

خج- مالعا يمامح ريجرامو

جورم تج ةكرشت0ؤتك ..وي)

- ةياغب ةيويح نم نيمالا

11108 ! إ ن ا ك 0ر 03 ..

- لمعلا ةواوهيا ،ع م ج – ميجرم .

هريخ ةع-جرتماركو -ج امم ده

ليج يك ال رتي

. . - " رك"يك)

متو جارجكا نم رتم arةقه

ةغآ ةيكينويامج يتلا جي

يه ةمهم ةراتخم =كممو

حجري ةرم جوري نم ةحجالا

-خيمنت 16 ت ج رص

رارق تازايتمالع يجيرف

جيهيأرو جداج يف ةصروب ةاج

م عم ام جي ةيعوت .مجارو

- ،ةردخrcعيو ةميرج اوبكم جوم

يه ةمجرت وهو ةوزتم حرط

ءازا ةعماكحلا ؟ عم ت 51.،

جذو -ج ياومل زكرملا

-ج ةروينوج ةميم ،مو

ح عم ع ش .ع و

ةرا جذ..،ةيمم

. نم عومجم ةدع اهرّجخيرم .

. - مهجم

مهو . -ج لاج عمج ةاو عمج مومهو

. جمارآ- ءاج

ةرح جماعو ،ةمهم و 6 ماكر ةيتح

...... ةعتممو نم مجح ...... ةع ..لزم

أ -( يبلج

وهو هبتكي وأ ..يتهجينمور

. يرخ مامأ ةبخن ،ةرمذتم خي

ةدرم جيلج ةعو ...مهوم

- ةّيخي مامج .

جا ربج يبعال ةرك ديلا ...... .يسماه

- ةيخوي) ترم ةيمومع متي هجت

يلدج رمهلاو
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جمارمةخ،«رج يآُمجاه

- وي) غيصق goon).ليمج

حرلجيتوج يرتم ام،ابوروا

نم اللاجرلا مرتحي :ةميما

ولرام ،ةبجوك رآفورخ .ليمرب

-جمرح .يمتلاوةيراجي

نم اوم-ج -خةبرجتم ...عم

- جي ،يغكاج

راميو رمدمفاجو 10،جالع ةك)

نم .رجرامةمرخر-جرلا-ج

.

- ام ركذ
ديريرامناجيم يتيمومريدم

-ج -اعم عمةيدجو .م-جةيموملا

ج – %-جودزم المرتراو ةاوةدحو

-ةيلم جوتم -جاجح ،هس-جاجتحضم

ماقم فتاه 2جيلخ

ةيحصزكارم .يهجومو

ةرو الور ه-جرم

امع

rr

وةمو يتح-خرم ..،،مي

. - زت
مامأ ةروتكم يتاورك

-خ.اميم رخةعذم-جر)ازيكرت

،ةرمجيمراوديم عيراتةروري

رودو يتلارزمملا ،هليدؤي

.

- يت" يد ..يآ دمخن

خنع رامعأ ةرودجيرخؤتخم .يم

" - ه

كلذو راع

.

.

نمعجارتنم. ةدوج ردخم

.

- ةقوميم

-ج ورمعرهام )تراه خنو.ةيميآ

...

اوم لجسو) رقمجزم،ةسور

،موم ميخمف ةيضي،اوم-جرمو

يرم

جزم،ةف "ينميمرج

. . . . ةأركيت"- ؤ07)

ريخ يك)يهو يج يب جم،رلوم

ماج ال،مهميقو جتحي ركؤم
يب يآ رايا وةيلالهلا يتلا

ميتو رقم ر)ةمخضتايدتنم

-ج -جرجرت امموهيمجذه

.

- ججيت – 6-2ولك

نمةدج درجم اموهو،هينوم

ةيح 27دجورمو -خر دوصخ .ءامو

ةيك)-

،..."

ةدج جاهتتحار) ةجيتن راجتالا

0ر-ج ،
و ةيح

-يبو

ةلو وارابكو هب

ةليمزيمدقموقم .ليمرج

- ةورم رمتمةهجومورحم

ارربم،قمعم ايبوروا ..ةوهمجو

.

أ- " يف 21 لآ,لوي

ةلو يتلاةمهم كتهةيضرت

-جعوم 0جرتمج رت ك ..ة

.

تمت ةجمدم

،ه جنر يتلاروم اهرقا ،رارق

ة1- ميم-ج وه،-جاهومدقمجم

اممجرتم زيمي ةهو-ختم رمي رورم

عم-خولمرم ..رآموهتاجايتحا

.

-7نوو

يتلااينمتم جنوجوري
امخي -جي يمةجرخي ومرم

تن ،زكار6"نورت"

ةمألاضامح -جشو راياويجام



جزتمم-

ةلمح دتم ام نيب -جديل ةصي ،

- عو

مجنلا 26-جيم -ج هجاوي -جرألا ينج
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ج يتلاماياةليو) تجزم رقتب

-جؤمجتمزتجج ةديجةجيوزتم
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يف تمدقو.ةينامث ،ةارابم
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نيب "دمةجر) عيبب
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نمماما 20موي نم ةجحجي) ،ةيضاملا
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بجوي ،جا ،ةدج ةمجري ميعزو ةهج
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ةج يلمر ،هرماوأ ةأر ،م خرمو
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ةيوق جمدنم (28 ) نيب



يفو ،ةيمويلا ...ةصخرو

" .
- ،راوةصرفوي)

.ةيلحمةيعامج ت ..

,05 جردم ،يعماج

ةلمح ةيوج جماربو

،ةرم جزمت ..يلةنمزمر

،ةيح ،ة–جرج،اصيرجاهم
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- مويلااوكرادتي ر)يلاوح
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ومنتمدامميرشت0رجو رصإوةوجرم

.1:ةيلدجمةحجاهم،اهتيا

" ةمامح ةرهام ةموايمو

-ج يم يجواي ةام ..ةيخ

- 260يك)

.

ياعم يتلا،ةيروهونمميي
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ةبرقم نم يلامجا او م م ج
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دح ام ، وكاجو ةاو مأ ريرم ردخ ام
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ماه نم ةرم يا، نا ةروو -ج ، ج ،

اومرج علهو نم ،ةجا ياو)
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-ج ،هجونم-جدم ،زمايجو .ةص-جيمنتم
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.
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جرب يبد مساةرماؤم .ةامجروج

عجارمتجم .امارجوميخي

.

يريجح
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يف يبيب يب يب

2 يهو،«ويام ةصيو.يبملوألا

جنك ةياتيج ةهج زيمو،ةينما

متيةج يايسوبع هيا ،هو-جورمو ةتي

27موي اميادجويام ،مجم

دوجويروخ يضي-جيمةيكرمج

ةيخيمج
،هةيو وممهأ و،عجيضو)

ا-2 م
راو ،ءاروللةورمييتهجخن

- .ام-جنوي رما-ج ..حجرم

يك م-تي

،يل ،ةيا نموهوايموي)و عون .ريو)

بعرشدمو يتلاماهوكوي =ج

ام ةاججي ةرمج ةمداقلا جماع

جم نمةمورحو) امةداعو ،او ،ر،ةأيل

وجييدو .ج.ميمرمم

فم م مج م مج 70و جيورتل

رورم صي-جررمعجمج ريرك

جرخم نمءزورزم،ةيوبرتلا

ينيص يذلايمويلاو رو،يمي

،-ج ةرويلاةراجةدكؤم ..ءوض

2يح 2مك .2مك

.

مهميياح

ة - ةك) نوكايكل" ةكرح =7ةراجت

ةيهيةلودكموجه هركييمم

رجتم هيف،هومكةياورلا زيدؤي

،ماودةياهيرتعزلا اممو

،ةيكي" امك دكا ةكيريياعم

جهرم،ةرجرج يموقةيجهنم

،ةرباع ،ايمدمجتمي "ةضورم

. 1-1نارياجج-

اموهمهألا نابجي رمي ةرارم ررقم

عي راجتلا ةيالويلاو كارتا ةلمج

تو رتوتلاوةيتابنلا ،ةمجمو

يراوك ةاضةجوم-جرجومامأ

رؤبةموم أ-ج،،، .م خ

810z عيمأ(GoDجمدمصنم



ناالا نم مجاهم يأىهتال

ةجاجد يهو،ةيريصم ميتيلاج

جوزلا امامهيتجوزو برقي بعالو

جلا -جاهتركاج 7 - ة10

ويام خوي) ةرممارج ياماما زاو

ةمدخ يفتارامالا يهيضاملا رمييتلا

ياةلازا رارق ةهرارقيهجوب

ام دجمي عر)وبمييت زاهج

يأ-جعورمةميرجعوقوو

- يه 400دودح يحشرم

ةآعو» ةا يه جر)ةدم مأ"يتمجرتل

هلو.يزيلجيج ..أ-ج

موهلوح
مؤملاومامجو جي-جيمجب

جي-ج ارماتليبةيراجتلا مأم

-خ.يوجت-جروبمج ةيآ .رومألا

- وهةهبيوي)

،هالو،رمدم يمييوغي يه-كذتجورل

لج يياي)،امرم .جةمؤمجم

ةمهت ةيمهايا مايق يجشلا

16 ىلعتاديك ج،هضرا – رص

. مامجو

مث رمج م غ ي تمر ةمجمج

-ج جتحم ةيجال،يجيلخ ةيبرع يلوتم

مم جيشيليمةجيرخامو

ةيلام امبتايريدم :يلي

خو يفةيكريمأ ةخاةيلمع

متدقو يفةيجيورتجا جم

7- يجرم يهام:يعرمو ةمهم ،بلقلا

-خو مورمع ،زيت"رومرأ

واةيوجزايح ةيجدr-ج ججا .رارمخ.ميمرتل

. هم

.

إ .

رم

ةيغ دمحم زيمميريهملا

" .

خوةيمومعلا ًامرج

يه مثنمةمج.،،ةمرجم ..ةصرق

.

2،-جوويم- ،ةرم ،ةمير

يا 2وةجردو ، ،هي 12ريارلاةيرح

-جىلعةبورع امممرحم زيمي

مهنم ةيلآةروصولاوةيمويلا

-ج جضووي).ةماه – يضارجرام

نمجرخ ،يقةرم 4وأ-خو ..ةرم

. . - 2ميكويك 6و رمت

زيابةمتهيهموييض

ةياةيمومعي ةهج ةمزلم

. . . . ةريبك"

ةرمةيمهو يرلاو داجةعجوملاو

inpup 2 نمةر) ،رمأ داه

الك الك الك

.

يح رهن ميتيلوب

يبميزام-ج-يمايم ي.ةيموج

.

ةمجن يفجمدوم روةيميقمج

"تا نامياتلا .العزن"

و 19 ( .ايك
ةمألا،يجولمم ةالةج) .ةموو

تاوورم جيرجل ..زتهاوم

. .

- ة؟ي

رقمةموعدم،ميلم جر) ةخو

ميغوريج ،جولونويم

- وهو)-
ةلو مجةزيم مخزومرم

ربتعتام

.

ريياعماج تارماؤملاو

موي يهجمانج جرب ةمدخ

جعج
يفينابايلا بيترت

هرارمتمهومجdrenحزرت



:2ةجييرموجتم ةارخ
امم

نمو جييمويةزيججو

ميرم دجاورلا عاةَي،ةهريياعم

-جالور ام،يجرتلاةرمرم

.

.

يك)

جرججايك)
ةيا ،هامم يا xpج

وه ملةميرجراممو يفيغي

الامآ ةيبرع خي،مهؤامم

fr-جرم-جومهلادبت) ىلعةمو

. وو 26.4

20همجرتم دموردخةيعمج يردخ هتمجو

نمةيبرغلا .مهبجرب

يفارقم،مو ةحجعت

اذه دقو جرخ عمةيمي ...ع

" .

اوع-

ربعةميرجل ةريرمت .ايديماريمج

ةيوم يضرمةمدخو ييدمتتخي

-ج ضراةرارش ..رشارتمولي

. . ةايح ايجروج

و،ةوه م.مةرثك خوي)زومجؤيوي)

وا نم مهعو)هتجيرخ ،بتا

- مت-Pةغيو

-ةيا
-ج هم

ي»ةنحمهامرم ةماو)

نمامهم ،14قمعةورخيدامرلا
يتلا اهيلت :يلاتلاك

25

،0ر1همي نمةداجو ؤمعيمج

اي مامج -جتيرج ar-جي

ةيمجت رجرخزرب جورخميليد

ميرمج،جيل هوم-ةمهتب

ةنورممهو واةرمجيو)و -جرم ءاميا

.

50

ةعي ِةَي يلكب ة

- ىرقع

،ورتم)-

يل،ورم عويحتعمجوبو ةريارصا

ام هبموقي ،ةسوم هتمومرو

ياربيياح ةOعيعفدنيآ

،م ،مك) يفوأايقلم يأ رارقمرجم

ةيا يمخراصجذومدق ةمربا

نم ،يعجرةجأممهتلماعم

T"ركيك

،موجمج ةيقوعم-جوريريو

ربع ةوتم-جوم ل و -جروب ةرهاقلا

.

ةياهن

تيميوييام حيالريا

امم يفمهرخي موةيامرلا

ةج غيجوع رخوم ..ةيضيو

- زفاوي رورمو اكيرولا

وكيميترويام وغوزتريه عيبي

اممايموي تاهويحيرجي

ريت"

وهو) يهمايلوريمامةصيوعت ةايح
ْنَمَِوةَيبي ةَي

قح ةكرح ةيكرتلا ،هلةركازكاوم

- نوم روو)ةصرملاو رفوه

،ةيرم 14ج ت مم ،هتوم

.

،-ج- ويام-ج 2010-،

.

ةيورك

يورم،هرعا hدجةورمو هولكوم

2 ةيو.71-جيم تجرخ وortozع

داوع عمةيلحم ياةيلام اهمرآ

نمةيموج عمج :عيدوم

الك الك الك .
- ةيمويتالاكو ةيبو

ج يا،ةعتمم ويخم ةيندملاو

يف ةميرج .ميحييميريخلا

لامج 90)جماصوصخ ) ي يت



وه مهعنمو ةميكول)

ج ةباج ماعةيجيتارييرابتخا

جي،ةيلاملا يفمكجماع-حل .لجألا

نم-ج-رامج ةمهم،ةجاحلا رخألا

نم جةموميد ،رم-خيخ

.

- ريك)

ةجي ةواروش قيريهامج ج ة–

تج يماراليج –جرم ،آيرول ةرم

جيتوهيم جوزلورو ةخآب

ام يه ةوعد ماهضو)اومجرت

يذلاةحيبيخ هرقأ رصم نم-جوو ج

امةحص نأنيبت ةبهومقمعي

زيريبيبيليف

يفويدهملاةدجو

وا جيرهمييادخ بتم-مجم

يبنتمجخيرلوموبوصخجومص

,in

يف راسم يضارأ .هرلةيحصلا
A

ةيح ماهمو مهيقلملا

ةيل-جألةمدارملايرعييح-جرتم

-

تامجه ةدترملا
ديجداوم مويل ،ءارثاو

"ر ، متيةراتو يوادوهيودت

ةداراةيلوتمخيمكارت

ةرارم نعةيورملا يلع وضر

لوحةوزتتالوجةمجمج يضرم

سيلو
متي ةوعد ةياميخ -ح ىلع

.هب عمتالوكوتورب ةيوبرت.لماك ةيراجتلا
رخملاعم

ةرم اميرصي هتدروا ..ةيحصلا

.

- -مولع اديت"

يجوجو
،اي)%9)رمورك -ج

ملام هدهعأ نمنيموي ةبم لامج

"رحعييحر) وي)ةجي)يهو ومار

نم مهأ fجةصرعيحجنم
الا خم يمارم،1-خرملا -جردلا ،عومجم

يف 31 مم و.مرصح
.

ت

ةخ ةردخم جرخreمزاعم-ختمو

نمةعومجم ءايضوميخمجم

نيح اعا ويمارتم ما ،هزع

،ؤمايح جؤيرهاموأو

وم
،يحجرم ريو)هعومجؤلج

. 20همجو) -ج مي،«رجيجرم،ةرم

وروالا ي)ماوعالايمالكولاراز

لوا ام يرجي عممويلا "..هزلا

.
.

- و

جمةيضرأ ،م ،،،ميم .ةيعمجي

ةامح رملوورجي) ةغجبيعم ةيعيوج

ةع اللوألارايتلل ةغلقي

ةوقوبورخ يآمجايه ريميت

ام نميكرمج جاجو،يرمع

وهومامج ميقايرامي
جرمو

ةرمّيجرم-ج-جيم تيماي جدول

لجتتمـجةيدام مارووورمخم

ةمجاهم امبةيويحلا وpرجي

يممكراشي لامج كرابم رمأ

ةيمي ورتملاو .مزليخرتلاو

.

9رج(1-7- ةتوام

ةرمجوزتم مهلدمتجt-مرقمخوع

عم تيجورتب هتيميمةمزلمزلاو

لول ةيلام ادج يهًو رتميد

ج ةيباجيإ ffinaةوامرج

يه صو
ةيمدةيولومم .يرموجتحي

- جةقلزاغي ردج

7 وي) عممك10
،ه هبةعمجةعمجي

16ةباصاو رموركربا ينيصةيبير

416ار) ،ه inفيتح ترج
ةخو ةيقرو

_ميلستسيس



تو ،«راو%0-خو ،ودبي

مركامو) ،تهاوةمرجملا

يلوح نمحجرألا -ج ؤت

ةايح جرك رومجام ةي)امو)

ممجميتمرضخ .ج

.

- –جو ءاضرلا ةيمومع

لثم يتلاةدايز يدرج-خوراصو

جرد ةمءالم-ةيلهاجتم جرخم

ةياعم ..يميليمريج

هتايح جزمي،ةججإلا ،ةسوردم

موم ىتججيربلا يمرج مومرم

ماماةمهملا تركرويام م

يف-جةيو ،ةيمةجوم ةجي رم-ج

ميكةيتاوم عميشام-ج رج رصم امم

يبحمو نمو،مويلاهرمع ..ةصا

.

ريتكريتك ريتك

يح ،جروي ربع

ةميخوم،«مجمف جيتخaجوت

ةمذو،رتم ججدم ،سويرقم

الويوي) وأ ةيؤي ة0وتارايت

ام امكبالطجرخت ةمتجي

ةموك النممةدمذنم ..هللمع

ب أ"و"كيك"

اوروص ةدعةيدايا رؤم

يتلا ةيزي ورتمهريرمتجم

3#رعيح -جيم اخيرهتل ةيتاوم

-حديري –جيع ةكه زيارك ةيعامرك

-6 ر ة7

امب ةاةمؤي ةجرمةيلودو) ةريشم
امعيمجل ةمجرتمةخمجرتي

ابكاةيحتو وليفيوي) هتيجيتارتم

-ج عم-خوخيلرت .ميرمنبا

،رمالا يفريا-ختةمخمج زكرم

.يقالياميف
ةيتام

ياهرك،مهو يغتامر ة ج ج

رايلم ج:راو ة– تجزي) 16ج

ةاو،اورل ةدجةنمؤيل

4

ةدام
..260و

26n-

.
.

ويا وه ،يتاييريخيتمدصي

د

و ر1920
و -جة–ج -خوةصياعج بجيم

-جوم ،ة2ةلهذم ناىلااريخاو زكرملا

يفمويرمي رصم ..مولةعجري

،ةيح مهنكلو

نم -جرخ -جرم جةريرمرم زيمتم

ام ييحمزيمي يتلاضرم دجةعي

هذهةيؤروم ،ماعلايارلا روهمم

ةـب ،ميم ،مومرةيادب جوموج

يقل داوم يا،وربةيواميك يرجي

عيبعنمي يهيتلا ةيرمقميج

.

ملولجمؤم ة0 بب،اديص-يواتيج
-جرو ةام روي) جورلةمجري

ام دجو ،كارم دمجاحلامادخي جرو

،ة،ر-ج مل ري ةي)يهو ..هايم

و 260

ةدشةمجهي ةمرحو

ةمج ةيكيرجو اهزعزخمجمو

ميقم ةورم -ج،،،،أم .رمتم

يتلاويراجم امةداع ..يلخاصي

كاج رالريب

..

يفةيموقرمرجيبلا رولةيرق

7و

ايبيل -مويلا وعوضب

-خو،ةرمحجروم كوم تججناجو

جاه ايتارمدجام شبا روزي)

موي ماخة–ةعمج .ينميلا

نم80% مهسم يعامتهال
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.

8107 نم الممصمح يتيبىلا

-خج ، وه ام عوي يبنتم وهجحلعردور نممها رجتمتاجوم

جاتمو ،جي)عمجمو وهو ربتعي

ةع جرفتم ةرمةهجاوم جم– لجأ

يأ ةروص جاوم .راوزلاو

متو جارخا ،هؤاورم

مويلامار ة–جي،يميو

جتنيضوم متي

يراره ممؤموي .ةيذغج

مت خاي ايةزمري ،-مامز

و ديري 2جرخت ،

- وي) -جيهبلومعم 50رام

تارارقمضيقح وجييهت يمياجرام

عجرم-ro-م .يضوتحم

- )وي) م و م م
هتميق -جرومرولعجو جزي نمةيلام

ماخجومي يبرعلا ،هيتاه ..ةمأم

ميم جرقديمم زتجتملم ريمض

عا وذج -جعجرم 44زورب مم

ةعيليتموم مويل ..أمميقمو

.

- مثوي أمم-ج .

خو تمي خاي هام ..يوارآ

اموي)،(1-جي)

ِةيممو

يذلايميلقاوايعامج يكةصي

اموةهجنم هءارو متم ةدج،ةرم

:يمرجخي ،ام جر-ج .جوعم

يليا اجحرج ر ي م . . .

" " - ريي) ةحاسم يقلتمم

لامهم مويةزمح ةعمج

.

ي..

......

وهام......)rsمكو) جم
رشن

-ج ةذا ميرم اي)ييتام،-جريضوازم

جوملاعدخممربتم ...تاردخم

جمج" يايجيردت ..عا

ةيرح رمالا ججؤت

-جيعدم روزييكلاملا هتليزكرم

-ج،جوج 1ؤيوِةيعارم ،هرت ..

,16 ليام
هنا مت خّرحتخا ،يرودلا

-خي امم-جوي) ينلعجي

كا ر ي ن و ر اة ل 4يشت0

وا مويةم-خم .ميقمو

--

- موي) ج ،هب،جه

مامج مهبويج ..يتمدخو

-

اوعمج
نمعمنواصخميميري يومدخي

ممممصعم ينيع مهممرنجم

يريامنيب رتخؤم ممصم ..ةصيل

.يلاتلا،ميصح
4. يفءاجو عيمر

دججييلدفو امم خيرخزع

رلوي)عرهي جيه ةيلمعريمدخ

متخ عو)صيريدم EOموج

ةمو ،يبلش يهوناجرهمج

-ج -جومخرصيل ..يجرتم

." و ة9 اراي ميت"

ةمزا ريدمميهاربا،ةعجوم

جمجيهامجع تاميخم
-.حاورأ

تاير جنيملو ةيو-خيرم دض
ملهنأ متي عيب

يعوييةناموج ة0مامتهالاو

ىلاعرهي -خعرازم
(115)(1) وبو



ام تاجوم .لاججرحجرجاتم

-جيةمهمةلو)ةامجو ،ه،،مجوه

ةرم جمورمعو،زاهج

2 ةيل"

-ج حدموءاردم جروجميلوةيكريما

nة
ةمارم،ةقومرم ..مواقم

.

تاذ رخ

نمهباحسنا ،يحج ةعو ..ةمدخ

-خ.. اي ربعجي،امام

اليج ريدم ..ةيمارجتم

و 6 -ج لتحا

درجةمكارمتم ..نمةيضاوروص

،-حجر مهتمض ةيداملا ...ةدرج

غجوج

ةمهرمي،وورايلم ..ةيلاع

.

- عو

مامدلا يهتارايتلا ..هترارق

- جراي ةج.ةعمجي

نمميرم،رمي يفةرارم امرم

..ةيراعمةئمجموعدخي

- مؤيriموي .ةجولةج

عاو ج،ةلاحججشألا - ..ام ..رهزأ

و 2010 ،

مرك رمخيرويمو ايبيل د11تاريجفت

اميفةمركم .ةعو،ةرمتي

يح يعولا ج،صمةمألا رتم..هقلخ

زا ميايك) »، روصو،هرمخو ".-ج

. - يه يبةعومجم رآ رمآ

ةيام نمةيمم نوميج زيموج

رومز اميفو) وه يف معد .لؤا

.

. - ةيناريا

وهرقم تح،صم ةيلام زي)ةدمجم رال
يفريرقتلا تيب .هيلعردهاو

-.

.real

م و يفمل ةّيني

ي اة يل «260 يا 150 ،ماوعا

ميياح جمارب دامةيريدم

يك ةمهتم ءاّرجكياج ًاكرتلا

ج.تايشيليم خ ةيمومع

مهمجماوعزتخؤم ؤل-جيمعدج

1-2 27ىلا 10ر61ةمهم )ويام nة

خج -جرم مجحلجرؤي ميهؤامم

ةيملامج داهجيميم يمرج

كاهكيريا 76ر9 7و جاتك)

ةركلا -جرملا .مهجةججزمحم

2 ملرياني ،ارتخاجاجتي

" . دبكريدج .

- اورقي ةوشرو

دمحم عمةعمج روz-جاهم

يف ةيلمع -جيم ،نوعداوج.هول

و 45ياك) .هرإ

.

ديؤيو

موي يتيسةجيشيم-ج يناجم ...عو)

،ادج-يطيومتو ينجامب

.

يفو)رايشو) ..نيمريجورتم

.. يفةمحر ةيمنت ،(اور

يا،ةريل ضارمأ دلرورتمواز)

ا مع ج 1 رشي م اوم .«ايلوي)

-جنو 2ب ة0و ،مامتها

. . . . يتمدام

-خموتازواجام اَيتادامتكار ْمَل .ماوعأُرَي
روم

.

،-حجر يح

حةا ج - ..زماينم

مو

.

ةق
راكم

رمآ
- ةيمجذومجري يناجيم

3102 نم 10ممسيد .مجك
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مسيماوق
CID)تيب

غي-خعم تعميعرشوبويتوم ةصرم

،امم-ج andrعمث زألتم-خرمو

يهةجحلي يرادرزم ةيومدصرقمو

ةباصإ ةماع ،رممو و يف ةعمج نمرثج

يهوةارابمأدبتو ..ًادجةمهم

aIns,

نم.. رسييةعماج .مهتميشورخ -

اماذهو –حنمتأ يتلا ،رقصوصخدا

. ميياح داجةجرد

هج ،ايفاموةيموي يهو ّرخيبيل

جيج -طج،هروصوةعومجم .يوافم

يؤلةيديع يهيدخ ..ةيخيعمج

- ةكرتم

جوزلا رقوميهيخينجلا

- 1-حجر ت

ةيل ديطوعمو 21-جولو) مم ..و)و

و

ارماةميمح ،هس ،زع-خو ،لؤاؤرو

نممصلاصصح

و و نم ويه 11 يف

يف دوجوتامرم وةمربم ج ءردج

مأينيمرجؤمع-ةوامرم

هه

.

يقت"و،،

رقأ معد ،ةور .جin,رمجرب

" . .ك . .

و 426 يص ...يكو)

يدؤتةريح جذج2ؤي

يجراخ يياكيرمآ

يه يتلا متي عمج ءارتها

.

،ةومةخ، 15,ةيآ تارالود

وك)

ةوقءارو حجش .الوأ-جيفص-ج

.

،"ي 90 م 6ج ةك) ،«اتوي

ةج مهدج -خو،ةيمويلا ،مzاذهو

-يكموماوممرمو ..يومدخ

ةميمح اممةيورم renش-جأ

هعم نيدأوتاعومجم ،ةمواودونج

ur-ج

-خري

.

يتح ضمي ةعجارمو

ةيلاخ ةجهبم

لخ

ويامجرخيو ةيفعم تخرصومميمصخرم

.

=ج ،غواحي مقر رازمومهبم جمو

نويدةمزأميرم يةراعاجم

نيميتيردنمرتحيتجا مهومرم

يهرمع حاورمآ ج - رم،ةيدارم

و ينج-جري ،راجنلا مامتهالاو

عميارومةبهتيب يامدعأدخمثجيو

ج-ج ام روخصو يهتاجومو

مريبتيرجرامج .مش

جيامرومةمدخو ة–

ةهجةممروم .ميرم،مدختسم

نمةيمكو خر نأ"وكاي" ازيالولا

وهامم -ختامةداع امك يفويعمجي
ةوخاةرمرارغ .ةرخجي

17و و ..
.

مr-جارمو

دجديجريج ةيو،روعرم عو) مامتها

يج نيب -جم ءابوةلامعلا .م

.

ب - ريصي

» اممر)ةررقملاو اي)ةيمي) :موةي"

يتلاةيربلا "ةيبرعةياور .

خicriاوايجرويج ،تامج

م ج جرخ ..يرصملا

.

-جمو

يلاراشي عامتهالا

.

-جارتم 1-ينورام م ،ةعّيجرج ربج



يتلا- ثدح هيجوتلو

،، تجج -يخعمهتعمجيوضوم جم

r26/10ةع

رمي -خب
نم .مم عضوم

7توريبروم ت ج 2ام مك أو

خ جيامملوطغي يمتمجرخو

دج ام خنعمجني ،ةيحي

- ةروتم ،ويروتوديور

–جرجي ايقم رماع,رتم "...زم

تاهج تأيهتو،ةيبوروالا

يتلاةمواقموميركتمو ةمارغي

،مييموقيايموي رعيميم

ةرمجيورتهموةمتهيور) رمدم

نمةبرجت ،ةدرخ ..يورق

4-خيو / 1110 يف
جءو جاومومدخيام ..يل-جيورت

- رد-ختعا ..جاور

-خو .رارم

،ةّيح-جيتديدج .رجمي

ماماةلجم ناريا ريمالادونج

ةا ،يجرشوارما ةيدايمةجلاعموزيو

يرج يروي تذوةلصاوم ًاجةيلمع

-ج0،.. :يهو) وه 26رورض ةيريصم

عدارأ-خيو زيهجت

جيجراخو ةموميدrprnيض

يموي،ةيضامج ..ةموكيردف

تميمويلا .ينارياليب

.

،امةمج

اماهنم ةصي

37)و

جورخ
و ، سو

.

نمةدعجم.. ةنيدم

تهجو .ربكتم،ةيوج

يفيرجي يبد بو

-ج.ةرم دم-جةمركيم .نوادخ

،ةر) جرقمو – ،ةمرابم

تالاح رورملا ةمجاهمب

يت،ةيمرجلاةمسبناج ة م جميو

60و،ةاويكارتقا ةبكرم ..مؤم

ةج ،مخفتم
مامته-ه جرومعزتم

ج ..هونج ،زميتمةيقارع

- ازوكاي ةيمهتماركواو

يه درجم ماماامم ةملؤم ةعماجو ،مهممو
،ةت"ةركةجوزمم

يفايبيل ةيلمع

يفةرو يبد يلاجرخؤم ء-ج

ةخوصق -ج.ةرصاعم ..ال

- .

جماو)-.
يرودلاةيويحلاو ،يلاحلا

رجروج

اماموم رم ام بيصي .رتم

يتوج ام-جيرمجؤيص .لي

و ا̂م26
ج ،امةصرم امجيلريم ةضرقأ

نم يلجونج اممغر خو،هرم-جو

غيصةهغينيتنوم ..يل-جردجيالم

-خوةدوجو .هرقموصخ

لخدي نامربيلريهامجمج

كتارقفتلمشةميرج جيةعومون

متيل يلجحومغمةهجوتم ةور

يتح دونجوردك ..،قمرجرج

ورو

صح

نمةديج نعةميخومهيجيرخ راوح

ةيصماج،مو يذلا ..ةصقي

- ي)

ولعتم ايحم ،ةمجمج

همو

502 ممسمخ ةيمهال



يفو ام ،مي .عا

عم.. يتامامتها

و تارايتلا" ىربكلا

رييمريه-

جر) - 0 .اهجيورتو جيه ، . .

خو يرارح ..ؤلؤلوزعم

و ،بتكي

ام ،يرجي

مم مج ج - ، امجر ..ميقح "

" اي- مث

-ج اقومرم-جن -جي يمع لصاوو)

ياو"و ييارت موي 2 يف الولا

.. -خ نم هتجي ةرم يف دما .رق

ربكالكالك

- ةيفيك ةيتاوم يتلا

ةمي 4.4 جرخوم ،ةيريت ّرم

يه عجوموريل يعاري ةرورض

اجيجةع.. ةميقح ةيدام

ب - جرفي

- لمتكا عا

غيص ،ةكم -ج ،ريمع عجر ."زنيجيهم

. - وي) -4 وهو-

رع تي) )و م –ج ابم وا جومي .

ةج20، امل هترايز عيراقعلا .ةريتو

مييقتو يدم ةيبص امم عج

ج تج عمج ،يجيشت0 ام يه لوا رم

-م يريهامج ًةيعجرملاو ّرج

ةيج نع -ط نم ةحي جحل يتلا .ةعأ

سيلوح رتقا

يح وأ مومه

.

...

" . مسوم يكيتاقال

يك) ميج ةعوم يتيس ..ةصيخر

)ويام(1

-جاجح ، .ميهم-ج -ج ِةمجرت

ام ،هرهو) جي دج تاهزنتم امب خي

،ةديدجلا ةيودي نم موقي ةريزو

هزيريبميت" لوالا يف ةجيتجا بو

جروجو ةارابم يتلا ام ،زي

ةيو ةيدهملا ةيتيو) ايبمولوك) .

. - ةعو ؤت

ةمامح -جرهم تامداصم مو

رصحجاجتح جؤمج ةميدخ ،يجو ،ةمرام

يف ةجلا ةلمج ام فارت .يلخ

- يج ترج 1 26-21و

ةيامريج ريخ نم ،ةرم رتمومذجو

ةيلارتخا نأ جنويب يكيات

ةيمحم ةمجرخي مويه

،ةيبارلا 1،-حة جرام ةقلح رمتم

ةياهن ةماعلا امم ميختي يمي

ةمركمزع تج ِة ةَي ةرخزتم رمع

ميم ،ةيرمعلا -جرم نم .عض

. 47و ،1الو

ةّرم ةيك) ،ّيح

. - جي راجتالزاوملا

7 - ةيكريما ،«ةيموي) يورم مل جي inكلمي ام نيب

- كي) ةصيرخ مداصم

"كتيب" يه ةيودتريمار"

ريو. ةديج عم
-حيرمو رورم مويلا رصقل ،يكلملا

رجيج يعامج عم ،يبم

يلاوتو يتلا هشت

يمجيج مادص ،لزترم

ةنمازتمو ،يل



يهتنيو ةارمت ..رخ ةم يرمو يرخءوم =artoعو

- ةرملاركا ،ةرهدزم ..11زوو r- ام اينيك) نم 1 ،هي ،مو)i,و

- ارتل . - كادوك 7 رما

يك ينمي موي 11 -ج نم عمج مدخلا جoجو يدام ريزوو ةيجراخ

ةزيم ةيعجرخو وكرامج مهجوم مل تمي نيخ نم زارط

جروجألاو ،، جي ةصيو ،ةيتاوم امم ر م ج ةجي ،اريا ،عجي

خج جيعد دوج يمجاهم 102ريا مايا ، ،هعضيو يدار

مايا نم ،هوجموم يه ةجاحب ةعجارمل مهمجو موميو

" ، يبم .

ةا ناو جمهصخي EID) يتلا



اناوج يتلا(GIDجمهنم

مومرمرم يارةمهمويب يو ،عاونقةكميو

" ,
برعأ جرمجراخ ةملم ةخرام-ج

-خو،«هتي مزياو) ،ةتهجرجو ءزمو 21يرمخ –جروي)رغج ،ة1

ه

. . T9

.

-7 ج جم24- ةنبا،ةرمج مج رايت"
-جةرم عم وه ،رجتح ،،11زوو

وجوجوه حلاصم ،رخبتم ،جيريمخ

..

.

1 -3

ةمومام 17خيويمحيمش جرخ

موصمهدهج ةدجعجارت-خرمو .،هيلاةجيتنتضرعيو،مزتاكمو
هب .

،ي .جومجم ةيك



ايام ويام رايا ،يعدارمو اهمهتاو

ةن- اكيا» rك -ج rsrrsr لوا ايكرت)

راوز نامجإلا ةيالو ،هويا أرقيو اج

1 مم ةلجمو يه يف ةجاح يا رما

،وجو وه رام ةجيتن ...... ،مورك

. -1 عربت درج21الو

hروحمو ،هرقم 70 ميرم ج) 06 موي

ام ،تمدق جيورم ب-ج ،تور-ك عو

ةاوه مهرمتجيس هييمرمhاو

ريوزت 0-ج ةهونم ، ،، ، عوو ةيرق ؤم

عم م م يج ج ب ....

يم زع جرجو ،ةيلام يه 11 ميرم

عيمجلا ،همامأ عيمجو تاعيبم

* حا ،عجؤأ ،هو ذاو .هرقا

- متي جايعجرمج

11 تمج ةام 2 مرج هجرم-جنول

نم ومرجم inأل كرام ..مومر

تالاكو)-

. رايتلا "نييبيللا
،رعا خرويلاوم زع-ج- . .

جم -ةيباج مت ةمزاوج .

رايلم .ايمهوت --خ رما ،يريت"

ةمك مومأمجارو ينمألا

-ج ، يهو زمم مهرمأو) ،، ..ةص)

ةيواح ليونت امم ج

موم موي 2 ةيويام اهنمو ام ال

ةأرو رمثج ةحرابلا ياهرا لهم الو

يوركلا يروي يارمز) جرب رجش

ةيحص ال -جرم دكا ،ةيلوؤسم رذتم

رج جمارو ج2-0 يمرم الول erةمجر

ال :ي ،مهزي) 70 وليك ردخم روم يالوم و

..

يهو ةمخر ةيباينته ..ةمج

خ مضحجرو موريج» يكرمج

-خ و ب و ج ريك ةيضار ميا عو

- يذrعي مجوه ةهم اكينويمو

-جرم -جر ومي) يبيل ، ،«ةمأجراو

خضب ديعي ةخرجم راو

-جراخ نم يوني اهرضح ..ضيرم

. مح هايمو

ةيبم يبيل-جيلريبرعو ، ,ر

نم ،مهوم و =ج in ،-ج وم

-ج شيتف اموي ورملم نم ماع ة0

مم ج ج رقم ة ل امو) ..ةيتآ

" " ةذ ايجوي

ةيمدجمو جيوو ،هل ةيتهجو

ال يخري ريدم ..ةصرم

. ميمح

مايا ةميو ةيوج ، pرخج gر

داج ،ةئيبلا -خومجو ةرم ..ةعجي

ت . - يآ

،ةرك ،يمار رام-جرخ ..يعامج

اروتش. اوعجؤم -ر،ةجتب

جورخ -جو جيرجي ،جام ج

نم ةعوم h رتوو ،ءارتخا

ةراح ججح ةدع نمو رقي

ةجر-جمل يب يا 11 ..ام

" ، " - يدخيو

ةارمج ،تاجؤم ،ةعاج يا و ءزع

مت ارجإ ،ةرم ميرم ِةأ ،مهروموتيم

مركي ةيجر-جر يقيتم ،«رضو جو

1-م مث م ج جيو) - يب ،

كوكرك . . .

ججح ال رزوركم

ه

مسينويو جاهته .



rsiozيتيكتالعمسمخ

عمةيناريالاو 2ةميمج

يلعةيولوا ةخخ،يرمعملا

يكريمجةججججاو ةجي

،موييلامو امويخيم

نمزئافلارياني ."ايبيل

اليريم دضزيمتملمعي

نيب وهوةينه ةزيول جوك

،هزج جووةيمألاوةيمارالاو

"ركيك" ،ةرونملا ،يمجاهةمرتحرتو

ةا ةجعزت وةيمرج جريو

-ةرارم ةممعيمؤاوهجووو

عج ،ةرومرو -جمومرتو .م

دمح ديجم

.

،«ةعمج(/.. ،«رهشو مدرم جم

. - معدومامعإوي) رصاوا
،يرازو تام يهو .جيوتت

ولو 20وامو -ج يكج .امورمتؤم

230كايةجاجح ريدمةجوم

.ءو رقأو -جةركموجن ..ةصا

نمةلاح ريغ غلا-ج

زجدم-جيج جرجو

60 لالك)ناوي

15.6 مم –جج ..يراريل

- .

،ةح

رورم يرام Aخ-جرج

-جرارك يدجم
ةمجه -جةيمرم ..ةمرخ

-

تائم حرجو هبوميليبوم ةرم

.

ماما يعافرلا نيذلا،ةمامأ يصر

14ةيلعويمم .ويلوي

- .وي)

-ج يردي ،cnوةراجتمجح

نمةيموم-ج تاردخم عجعجارمو

ام 26ديدؤي 1rمr)جزفلأ ..مك

- 2 ، لتح%وراموأو

،قمعراولا خ،رارج غيه ةيمي

-ج ،عجوملا ةربم عم،ميخ

.

يفةمهم، مدعوم حوبلا

يف جذاميعماولمجملا
ةرم

يف دامتعا جؤملا ،ةصيخ

ةح زمارو،ةيلام ،ةيمارج

ةراي213، ةرهامتخيار

.

. . هجيتن،قح

ججح يفدحوتلا يتةيالو

،،رتم هايمجيراهومهوم

ومول عتم مجديؤي فيو ،هتجوز
:مو

2ةرم ريج -ج.ةرمةرايس ..ال

- دr-جي

r-ج ra- ردجياممجزم-جؤم

رعامدجرارمع ي)موي) ةوق ميوار

ةئام مامامهرد -جاوعجرملا ام

- رآ

تيحض ارمذتم ،يمومهم

.

-خلا..،هوعزهجم. ةريل رم

رخت،يميمتحجرم وزمايارم،اوم

-ج ملو،مرجرام ..آرمرمي

-

- جلاعي ياهوروص

يفيه مامص ريهامج ةroؤيوكلا

كاراب) امابوا ودراو ،هرقحي ةمير



يك عو) -خ جيرخ يعماج 14ر6 ..

. و تحت ةيتآلا 22ر1

ةريرمت ، خيخو ردخ و ..

- يه ةروانم يتلا تلوا ةمتها

،نييتامارد هرك دريج

نيينيب يري "أ
يم يركش .يماقتو

" . - همحري

7 - ددج كلملا يا" ،يب

ةمخيرح رمج2،هو

ام مجرتمج وتجي .ينيشنام

رم-

ةمخيخم ،هومر) ،زمارو متيو

وج نم ميحج ام هاري -جملا مول

يرييت ريهامجؤموجه وح

ةيتح ضو -خر ةبر جرع يمع ..زنمي

،ةميمح ةمجمج ،هي دامج

ماو) ةّيمرم جح ،ةرهبم ..ربصو

. . ةيآ- جرلا

جوم – ول تم حزمرذور ،زم

. ةماه ،ادج ىلع

رقم ةجعج ةيجي ةضيقح ر)

ام ةجي ةصر دمص ،يدارم

زجاوح ةراجت ماعلا ،هرقمو زي

مم

ةمخؤت امر) كي) حرسملا) رابكلا

يم جورل ةمج يرجت ،هرجت

نيح ةيلمعب

ةيضةيمرامجؤم نم يمر جلا

تناك -حدزت 26 .%صت ةجذمج رمملا

،ةءوم ايؤمو ول-جرملاو ةpدعتمو

تاز" رك

6.5 نييالم ايموي ...شيجع

جم – خ مهتداهج ،مهتحارو

. - رقأ ةصر

-ج رمع يرورم ،هامرم -خو امو

ىلوم ر، ام مل ة06-جرتعت مدخ

ام يور جرب يجاع ةجرا

قيو جمربم ربج يدؤيوي) ةعرق ،ابم

تداج ماخاؤمام موي) يمره لو

يوريواريمج ًارقتحم ،هوك

يك ال متي تح

عم ريياعم

ال تمي مويلا نم ةمجه ،ةميم

مو ةرم ، ةيخوم زومرلاو 2 ،،مهوم

قارع امور يتلا ديرت ةيول ةمهم

ج دم ،ةمج ةرم نم ،مهريزج

. . - جوت ةر،يموم

نا مامالا ريمأ ءارجالا لوريا

يفو جيتيرق ميرلوم ةجمدو

" ص ة ، و 10 0 - ،،

- ديج -ج -جرم -جرغو رمتجم

يتاتو .رايز لهتسا 12 يام 12

هل م ،م ةهو ةدوع يميم .لؤم

ـ T عي ، 23 وهج ولحم عتمو

م امب ُة َو يج ىرق .

. -ج- ، شاع امورل ةيمويلا

يدايق م م م–ج ج م ي ج هلمجم

امو) ، يدؤت حالآ الو 140 مهت

نري خينويم 2 -ج جهومده ةزع ةيخو

2 -ج جذه جهو) مهمامرم ..يخ

جج-جنويم وم -جرهم تحبصأ

،ه ةحرفيو جيمر وامير عو)

. ام ،،،محت ةا وا ةركامو روم

2 ةئملاب نم مجح (يكيرمالا يتي



2 نم 11)مجسوعنم ) عيمأ

ضرم -جةجردج نميخورم a,ةيبص

اموهارنج يضامهمجمضمي

2ةمي يهمارج مهو افمةضي

حنم ينم -جةلمرأ يخعمجم

2-2 يف مرج ة7-جم ،تومرم

10 ،م يه اهرقأ بهنمزلا .مهتايح

ةمشهم ت-جمثةمجاهمو

ةيار ةيجالعلا رو.عامتجالا

ةبعص ةوريفو)اربعم مخةميماو)

ءارق-خرم .هيل-جعلاةميرج

ر

- : " زو-

وه ةيعمججوتيس-جرمو .،،،معدم

م عمةميلالاو ..موتحا

- .

- ،ةماروي)
ةيعمج ،عومش .تمميو

" - الوالماع

،هرشم نمةيدامةمجمج مضليميريج

اليتلاو بيجت

.

- ،هو،عمجؤم ءاجو

نع ةارابم يل-ججناي الاريصمواهمامتها نا .مييقتلا

ةيح ،ةديج نمةجردجي

% نم ةالاومةوجرلا ...ةتوقح

- تررق ياج ةصرمجرتميد

..ةيكيرمأتاماهتاةور)هامج

- -جر جدم-جروي)

.

،cor-arع
الةميرج 2ةمجرت ، يحضيآ

جم جام وه،«يو» رمأ و)امامت

عومج .هيلعمةميمذرهلاو

- رماع ايرم

..هيإمرج ح زع ..

- نوي) ،رانيد رركي»،«مهنيب

الو،ايلا ةيوبرتلجأ ةك7-حابتلاو

-جيو ةعماج هييلافيشيم

.

لكتكرت

-.

،اوروزيو

رهام ةجحيفخدجم ريياقم

7عر) مامارازم رقم -ججروج ،ماع

ام ،قوف ةيعارم رايلمجيريخ

ا ام جورت تيبمجإل هتعجام

،قوعارorؤل 10جost-جروج يوالم

4.7 -ج ةعورلايدهم ريياعم

مه نلوةرمتسم ".متي

ريه-

.

،ام -جىلا جم عمج مدع رارم-ج

. ةذي يفعمجمميرمورحاوو

.

ام -خي وم امةصرم جعمجي

. ج ًارمج يمم ..يل-جرج

.

مح جرr-ج ربع-جرم

ةك" و"لوملا" ت ار ،،هةزآ

- رمع

ءالعمارح

،زعمَيزيزع

يف ،«،رصم 2126ورفص-حماوعجر ..ةلمج

ةلمح

غيص ،ةينما ،ةكيمةعماجو

26-25-

ريوبيصاو(اريمج و،هرإ رonو
ةج نمةوقةيلجةرح ةلمج

اموي) رحأ يهو) ،يصيبقت

ا ةلمح تاياور بيصخت

يه جو ملرام ..جيو)

امةايح .ةيزي ريدمةضمو



امج جيةارابمةرايزلا جايكام

يج ،ماه .متيلججدم ةمهمو

ج 2-1 ةمار)هتياوم ام،ةيلام جؤي

امم ،هرجه ةمكايد امجزعيورو

امجر) ام،عج،هؤي جو،ةجي

نمتج ماهم نعةيمويلا ابم

ةيهامج

......

ةبه امزعاي ،ةرامي

يبيج ؤممايأيدماغروم

-خرم caج- مخزع ..زعاملاو

- ةعوي) ،«اهرهوجم

ج -خ رقا -جعاجمةيؤتجالا ..ام

مت-جيح يج ،هموم

ةاو البتاور ،راعةجومدتمي

تججواميمرمتجج- .مويلا

.

أ.2 ال-جرفةيالور)
،مجم -يأو رق

عاجميرش رمتمويرج-جيم

يانود لحارم رارق-خيرات

،عج خالا تجاويبرع ةيجراخ ةمج
ام زيمي مجاهم يعويم

-يديجح ،-جم مويموعيوهو)ريا -مو،هرمج ،هتج

خجرع يرايلم -ج،مهرد ..ش

زايح وهو-

-جةيوهجم يبم دحانوكيل

يعاو رادو،رخؤي ممراوح

ةا امور حرت" يتكاراب .هيأ .

.

ي)- ةعب جةمدقم

،ةج جي جيةورم
،مهتمهم مدخجراو،يو ةعمج زترمو

ةيج ةمدخ،ةمجت ..زخم

جح مجمميجوليمج-Fr-خ

ججوةيمامجرت ةجراخ

، صيسو

،م اوميههمضو جرخم

715,ام حجرم حورلًارممةاروتلا

ةيوه ام،يحومو مدهم ..ةيمماو

ميرميجح .يئامجيرخ
،«مم

يا 15,ةرقملؤهمرق ،زيريت

- م -ج هجولااومجاه

ةووذو،ةرمرم ج ،-يوينم ا .

م)-

نمو تكه ارارم ياركام قومرم fr1مارتحم

اله-2

َي يراجلاةيراجتلا

وه مهم صيحو

تاميل ،ردخيلءامرك

- يح يجرب

ةيو ومي)جواوةيبمو غنيترم

يه ةرك يميخمرزعيوريه

ةا ةيدوةيوق يهو)ةمخص،(رو

ميخ ،خجام ج-ةيمدخيو

يدجةميرجب .يشوم

يلوح اماردجيرمعو

ةيرز –جزيو ،ةيبي

ديزي

-.م11- و"ةام ةيك" ،هلإلا

قح ملعملا -عامجتو ةيص
-ج عمجوت ؤم،خجميج

ةمجريو 1يباجعزجي رام

مامامويلا ووةيبملوا ...

- ديزتوةروي) يعجرم

يمعمو،هتايح ة أمم ر، 10يميم زم
يبا اميهوةيميمر اقيرع

جوز هجوتمعدخَيو،يمزامرون

امم pو،زمايليو،اهتضر-جي ةيك"

جم
نمدرجميهمومعل ال،ةءامم

ريتك ريتك ريتك

نمةيوق ججسم هتقال .يتياك



نماما مهاسي يجوهقه

جياممارتم،سجرج -جرم ينويم

نم يلاوح ممجتم،هتمومع ج، ةر-ج

وه عمعارص
ح -جايبمازع يسمروخ

.

ةا ،زريمدمجةيدوو ،«رج جو

)يبمةمدخ ،خاةلود .هل

- تج

رممةمدخ م،«رم
،م مازتو

،خمجةيبوروا ةميدروج

جوم ،خيو،خمجتم نمةاج،،مو

ةمك مرجو رمنوةديمروجيم

99)ينجتاجومداومب ج – ،يج
ةدام جردمميمرت لعج

ريصمو،ةيجيلؤيوذج-ةرارح

-.

ةامةمدقمينتمعوزنجشتيم..

- عو
ةتم ةركلا ،خاةرمدترملاو .رقهرجو

مرو ،ّيجرترقموقمعيمجو

يهوةيمرج .وووربجيمخ

،ه حنمو يهاموةيجراخ درجم تاميدك

عم امور جرخومرشو

يتيس ..رخي،لمجرترمتجم

.

ةمو)-

،ام ةحج يسةيديميرتيممو .

الامتغيص رجهينتوفي

.

،خ، وريوةيلمحجرم
ةع

-.

12نورك"زكارملا رتم
يفيبملوا لك .يخانمؤم

- عيب رو.اهخيراوص

1، زيار جرو
ةمج

ميرك)
و ،، .

ةح هاوزلاونيمرجعقح

-جير كلم ،ةجرخموقم

جناي،ةيويح ءزج

...

- ام -جي موي رثج

ةيدايح جومبيضريدمو

15,مr-جريبموعزيهجمارج 2ةم)

،رّرلج .ورعمجرتم

- 5ر61ةحووووت" ةيروهمج

جيلخ خويمرمخضت ةجو-جيج

مج جرم النمزلا ..أدخي

. .

جوorcقميرح"

يه،م تمجمج ر)ويام-جرجرام

ارام ماوغو ةتيلتاجر)

ةيخرمعم
ام الو)هلعجي ،يبنت

- ةغي متامك رت

نم بيجةجرخم .يعامج

و،هبو)- 11i و ..

جرلةيتامج

.

متام ةمخم هتكي)

ةَي

،، موةيراجتلاميمعتخموي

نم-ج ونيم متي ةيوراممو)
ماما،ادج -ةيكيم،ةيمرا جيتيف

- امهم 1الومرمةنيدمو

زو ةلوي) جردجأل مrبورج

" .ريجرجري

.

- روتكدلاو،ميتهازج

ةرتةجج ،هوةيمدخوعوت جو

مجحل جرمو تج-جزامتعيو يرام

ةيرق دارمهمجو روم جؤمو

ينابم ةمدخلا دتممومواقم

رم ةيعوتلا وهورامجتسا ةرجم

الب يبم ةيمر ،ةيتح ..ةوارور

3 ة02نييالم

)ةرمرمرم 1. ،يلاةيآ

.

arrf-يب-

.



،هوجمم مذر يفو .عرقرسيم

- يجنيومي ةيهينجام

-خ ج ةجاجح تيم ميعزعزمر)

نم هتارابم ةصاخ هب ..

- ةيخي ةيليومت ،زكرملاو

- يتلا يه ةجوم ما هميرع .

10و وا ةمو -ج ،ع م ،ه نوو ..رصم

-( م /9/ لومت/14 : " ميملومم ةكيرتيميليم

امجاهم نم عومجم ام ..هعم

ةيرح ة6-جيتج%جومجملا)

خيراوجرويج عمجي ام

مو ،"ةي) -جنوو ةيرورم 11 .موي

. كوكرك . . .

- ةيخوقم امم

،مج .مسجملا -ج رمتح ةجي 24

ريدي تارماؤم يتلا ةجذاجتي ةيؤيّيلم اليتقزي

وض لمجم تمج خموقيام

نم ةمهم ةارملا -خا رربم

ميرغ ةيمؤامج امم ركؤي

،اريم هتم ةا - ر، ملوهنوري ةحر)

-خرم ةصرم ةبلا ربماج ...عا

" . . ةاو T"ةيك جتحملا

ةرم خج.م نم ةهج زكارم 11..

يتصح مويلا ،هتهجيرخت

يتلاو رذعتي عوجو امجي

ةمواقمل ةمربت جماع خ ًامتح

ناريا يرب هخيعو ريبكلا .

جام اهجوز يف راجشألا

-م جي ةممرم أدخ خ م ةرماغمب

نمو لاقم يلاهأ ..ةيجيتارتحملا

،ةج ،ةيدعمج هت

يرخ جراخ تييليم يب) يب

عر،يع ،م ،ود -ج رخاتم ، مظيل ج

مهمج جذام ،ةيلار) رودلاو ةزهجالا

ةيضيو مجح ،جذومجمو .41و

ةرجح 1ؤؤر -جر)15و 2 ةو)

-ةرم ضو) براجت يتلا ،هبهن

- ةيتيوك ةيرضحلخ رورملاو

جولو ،هزع رتكود حرجو ويام

يا) هيا وتيت ,266 ،ة 1190،

. ةيو)-

ديج امك دجي

ميقتم ةعمتجم نم .هيلعامج

ةيريخ جرم جماراش هيجوت

ةع جو ،امرج مr،مم ميج rragnة

ةأ ةخي ،ةرمج هتعومجم-ج

ميهجو يفاعج 21ر10)و ،ءالم

و- يهو raجؤم

،ه ريجو ،موم وه -ج ةيم ..ةيم

،ةحك زيم -جي ميرم جر

ةورم -ج دجما وهام جوم-ج نم رتم

-ج ام رورمو مضخ مجنلا .برعلا

- عو

رورجهو ةيبونجلا 2 ل

حامج عاجملا ةعيل ،وه

ميياح ةمتعي -تو زيمب

يبنتم 5-1، ميرم حي) بخرم-ج ةمعأ

ةلجؤمج ةيكريما ..مرمرم

- اكي)

زع جرجو -خي يوتح .هوح) هو

-جراخ ورم-جدم ،«رجهو

اناولهب نم جيسنلا ةقالا يك يميج



نمةيوق مجح ةيلاقتنالا

دتيحض .ربواومجو،«ايرام

يغبخ،«ةميدح

ةدمع رتمنويلم،ةمذ-جج-ج

-ج 4جوت رمقةرم علهاولجخ

الك الك الك
- عفر جومجم ةيروهمجأي

امو ال دجي ،لو.رمتجم

كاجلايح جور يكرمج

ةيا 3-جاه-ةيلامجالا ارتةصوب

مايب وبا –جيجر،ةموحرمج ام

ةجرد موقتةيدام .ةيكيتي

قارع ةيرورم ج-ةيواخو

اممةربعلاامهجمارم .ققح

تج- يدمجيجحج ومم3

امو اورم ّيأةمهمرارمتؤم

يبم،هعميريهامج ةيتام

،1ةرمتجالا ،رو هتمجرخيو

-ةيومرهعومج ،وجوةيمريمت

لاخ .ةرجاهم،يمرمرمسالا

.

- عو
1، الغتم يهامتاديكأ ةيبرت وهتو

-ج عم وهام 21-ج عموتكا ريم»

مو،و)
،ق -جةحرقو ةخيل الةيراج ّرمت

ميهاربيل يلويميعنلا ،يت

يح مويلا امبرو دضاعتأي

-ةيمجع روةمركمءاجرهم

ةيا .كرارتا ج 26 ،وتيل

- وي يلع مضو

-ججراخ 2يهو مم .-ج،ابمو

ام عيبترجي .هيلع-جديه

يهو،ةحكؤمح ،يتمهم

،ةيح ماماجرفو مث-جرف

نمهيو يوجريوزت

مل نملخي ودج ؤمليريجرام

دسجتي

هو) رقمجرخو
* ،تمت ،

وأهتايح ةصنم

،«رخوم رخررق-ةمرتحتو

دريملموي 7)ام جيرخ عمجم

.

رمخدسج. واال-ج قي
تح يزهو)

- -جوي .ج-ةيمدع

.لاب ،هةيلمجم ،عيمجو
نم -ج ،يرام

لوح خيرات ربعةيوونلا

ةلجم ومزاوتمتاراوح خم

جج ةجرعمج
مك

ام حرص ،ةكم

- راشلجم-جو

ميرم -جةيمومعتارامالعلا يجام

رام 2ةيلامج م6/9رارمع ،زفاو)
زو- رام-جمل ،رايليم

.
.

- 14)يك)- مم Isrfar

امبةيباجياب .يبلي

ا . - ةدام مضملا
يتلا يرجت ًايموي

ةدجةيكرتلا

ة - 19 وه نموأ تميدقت 59 .يكأ

ج مره امرامةسخ ال،عقاوةيجي

متايوم ..ةيخيشعجزاجنا

- وي 1-جيور) .لاير

ءارجةجوريو ةيخةجاجز

جيرج جواعيمجيريجأ .لؤر

ذنآ- ويلوي ،بيت)

- دعب 11تامجه رو

-خرضوذو،هريباعت ..ميروم

- ،ةمرتحياجعزنمور
يب يتيت يب ام

ةرم يدوهي وليجةيكريمأ رمياهو



عمنيموي اوبكرم ..ةيمرجلا

ةيح مامأميمكحم جمج

امررم ال

ةق ةخو،ةيلام
هلوادت)

لاجر عمةيمويلا ...ناوخإلا
نيب يتلا

نم اذه ةرإلابتكملا ،مييتم
مهم

،ه عم مومه مهوىمرملا مويلا .م70

جرح مجي،مجعزج جم

-ج يول عم زكرم جحلاةiاومرم نمم

تخب،هينجتايباجيا -جم ر)زمره

ةارملادونجلاو ،ةنونجم

امو،ةيح ريدميوارغج-جرجي

2،رهام

ةيريدممرجي .جيريو

نممضةريدجلاو عمةرم ىونج

و- دفوجه

جول عتم .يدنجبيعممادخيو

ةح ريججحوتمجامجمجو

-

كرامةلحرم ،7)ربيو ةيحورلاو يبرغ
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ةص ةهجةيبوروالاو رقوتوأ

عم هجوا الامجالعلا زواجتي

يا ةمدخ،ءاممو ةيعجريةيضام

ام عو)مرتحممرجهم زومرق

ةجزمار ،مرجرام ررقم ة«جاطرق

نممهو مرحهيدخم 1nجماوارم

ميجيمومعو موايم دمrtو

،ه وتمرهو،رجتمو لو ...عو)77إ

ةيح يفغابغرو

واالوةرواجم مهوتي-جنويم

دوجووةرمرم ،رثومورم-ج

ةيرق تعمج دr-جةمج.يموقمرم

ةع دمحم -ج،ورمع لارنج ...يبو

مح -م-ج متيىتحدم ..يترت

- يأ رTكرك

جتحمجوووزوضرلاو –جرم rnيبلتيتلاور ةيبيللا

ميتي لمج ينوتمومهلزاوم

16 جرم مو،ةمهملااومحراج

ةمهم مداركالمي 10و يمايأ

دكا هعم

تالاح ةيميةعمزملا
،ورتم ةيشي ةرماؤم دجأمو

ج ياؤرمةرم نمموي ،ةزع ام

رخا ةرم وي)زولوتةنيدملاةروراق

رورملاو -خو،ةغوارورو -ةرم ةيموي)

ركي»،«رمحrعاوممكيوزوح

i

،ايريم يهو ةميرك غ-جاهم

مهنييعت
ال نكمي(وتي



80% مهنم ةيال جم

تارم ةيلاوتم . مجرتم يمتح و

مجح ام ءارو ةجي رال

ةمج ةيح (11-جل ةاو ةيضاير ةي)

اليمرتم 1 ت ج - امو دح ..rدمم

" يماح ،ةديحولا جمو

ام ةريمألا زاهجلا ،ي

- ةرمه نم رحج رجرم ي)

ةعوم جارم هجمارج ةدودرمتم

ةمداق عم تجو ةقدو ام ممص

دتي ،ةوام امبر نم ،ةهراجيا

- تاهآ يه لمجم ..يمايأ .يت)

. . - ديجمتؤم ررم

،منيوتح-ج ةهو ..ةصيخرو

..-جزما.

ُةعماج ،"لوغت" ةرؤتهجو ىدل

ةوح نم يموق

ةمي ، ةيخيخمو يزعيو .

جراخ مايقلا امب ةجي

جالع مامأ نم ..ةمزجي

" . - قيو ديجمت ررم)

جروج ةعماجزوأ نم ،لايخ

. . . ،قمح

ةيض -جوتجم ةرتجي عم م-جرخ

9 6 م .

نم ةزيج 30

يف رارق ةرم ،ه ةيتح يجيرخ

ةيصج ةلاحبو ترج رفم ةيجيم نم -ج a

جذو.ةمخؤم جورمل ،يلخ

ايلاح ماما يصمامالج وأ

كرام هجوت ةيباهرالا جي ةصرم

نم يرتم مجاهم ،اهمرجيم

،، يرايلاكو عو) nة ،ةرم ،بصمو

تهجو ومرم عو) يبرع

-بوهومتم مهموم ءاهجولو

. الك الك لك

جح ةمومجمفبصصخ

ةيض وهو 11و ةريرمت ةينيب ام

،ه "AAONجو إ . ttle يف .ابوروا

. . أ ركيك)-

ةيهامدخو يدوهيلا يوبمار

جزتخاو -1/ يدامتجا ةهب نيح يحو

أع ،هؤم جوت ةورم ،ةيج ةجارم رق

،«ةجورايلم يج» ةجرج يليج

رقم جرم يمم fullygo,اموي

utttIOdn laduBSSouloilإ S.
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يمارتحا وج

،هوجمج يجورمي تخم يتجوم

ج جاتم -جيو تججارم ةصرملا

يمم يدي ،موحرجو امو

- مويلا ةيمها امتجا

مرسج ةزغ قمعيور) ،تارارج

=rrn،ة جومarدح جئاورم "،دج

ةروزم جوزتمو مروو يف

put

تاهوي- امو ،رجي زعمجو

ًاليج ،رخآ جورت ،ةروصل ةآ

يلا نا تاكرشلا ايكيرما

ةق الجب جرضو وهامج .كمم

ةخرص... عوزنجدتيشوم -ج رخ

يح ،رورملاو رصاوتحم

ةينويلم ةعمج ،رجاتمثج

" ةحا عضتمو .وجايتجوم

-ةعمج يريهامج وينيرعلا



يلع ةيراي امم ،عجعج

يتلا جرخ ،يم ةيتامروه روتم

يأرلاو اوذوعتلاو -خ ،ره

عيمج جاجدلا هاروتهج

ةايح يميرك يروم

/."
.

.

.موطرق-

مامج جيهامو ريدم ةيخرملا

ينهج ميمت لامعأ .يلاطيالا

ةيحض نم يلامجا ام ةعجي

تام ةيرورم جم-ج تمم ايق

- يتلا تبقعا يكازايتغا

-ةيبوروألا صخت ييمم ميرمو

نجهتو يكيرم-جيمور دجي

نم ةيمي تارطيبم جعتمو دعج

ةمهم معو رج ة م م ،

- يم .

،ةيمرم يميرك ياهزومرج ةيآ بتم

جييه 11ريا جاةرم ةدام ج

4-ج و، 2011 ةياو) ( ،ة0

- يتلا ايجار

لمج 11 ، ناو ةمهم ةبكرملا ،يل وه

(5) ،ةينانويويخذو

ةطي- 46و ،ةرجارج

ياروم ةعو ج ةاجتم يدايق مامأ 11م

-ج ام يه مهتمدقم يرموأ

. -1، ام

موزل ،«ةمصيو تاجومجم "رادم " هم

11ر يا مرق ،هرزت ليمرم وهو هب

زع جربمرقو ،ةدج ،هؤم يو ، و

. ةيوهج ،هيتاراك) .ذو . . . . . مس.

ةينما خيرايعم 12و1

حا ةملمو ج عجعج ..ام

. ةيح جم، ةمي)

،ةر) ،هم ،ةعو يتيلمع -جيتن 6 امو

تاب. ،ةيدام يلاو مقر) ةصرورم

هيارلاو ييادوت ةياغ ريزولا

ةرتف ؤةيلامجإ كازايت" ة0

ةيرقو ، ٍةيح -ج جيل مهم ؟ ..ةيلك)

ةوعدومح ةيص -ج ةانامج -ج ذا

تازاوج اهريياعم ةرازولا داج

حرج ام يول عم و ِةغياعر) نم 2..

- كومريلا ويرامووليم

،«-خويم موي عامتج دراوم رقا

هيتلمح يربو جروجو مور

-ج جذام ةيرق عومج ،ةزيوريا

مح امم ةمروتم يمم جولو

-جعتم -جيم ،ه ،يمجو يكرمروم ،ءور

ةحوتو يف يشاعمجم مهالو جي ..

. ةح ةأج دجو ج

(د) امك و كرت ةركلا ال) 6 ، ..و10

- ميرم ،ةيرامج ام جي

ةاعدم ،يعّدم ةءوبتممود دعيلرجي

2,ةينيص تمج جاجوم ىلع

" . . - ،هماهم

-ج مهم هو و اك" يت -ج الو .هدجي

- يازتم 2012 وهو ام جي

ةيتهجول ميرم ،عراوشلا ..ةبوجوو

ةيجاليسو ةيوه –جت -جع ةحرتقمع

،ةيرهوجري م م دتيج ةعومرخ

جؤم – تام ،مد غيركو كروم ..ةصا

" ا ح م ة hيم

ةمو يرجت ةعأ ،نيموي مهو مخ



50% .عيكقيالممسمخ

اليحلكالك
- ةرويوت"

ىلعموجول يتلاةيدولوم دارا

-ج،مرج يهام يتلاةَيهو،اق،مهألا متي

.

-ةيممألاو يه ميمرجةيمحل

رصمجوج مويلا زيزع،ةجزع

عم

1 ،ح، رع

ptap

.-ج.تيبمورك

وي)ويرام مركيرب ،لوي)216)

نيح لامجتامكا هيجولا

ص-جيم ةدم ةمدخ ...رخزمج

ام-- مهسي .يمج

- ديدج عمجي مجامجو

خةريبك ،امورديصر

.

-جي- جامتيعضي

-ج erر هبتكم ام-مكيلا جم

عم تجتسةمجاهم ةسسؤم

......

مك

.

2Aك

.....

يه
عو ةيبم......ربص...مس

نعوججح ممألا ،«مو

مامج يبدةرامةراجوز هريهو

جيةيخيعيو تج ،ioجيرجي

ةآعمةيكيرج ج – م هي،هو)

،، عاد بهوم"

.

متامةعجو ،آياه

نم 2مأمهمهي - يهام زركارك

.

يه يتلا جامهم

،تم ةر

.

هيج هيك هيك

- راتكه

نم ةيواز جردج ةمحرقتمج

لكتعمج يثمجم.ءارجالا

-خيرعةجيتن
.،،هةمعفم

ةيلامةدع مثنمو روم

رتم .اينم-جرم -ج-ج ..لمعلا

."
(ةمو)-خ)

- براقي يعامتجالا ةيبموأ

مساوم ،ةج،موجيوتح-جرمرم

،مو،(مويلا) 2ريو)ليخ رتمزجور

جم ةلوج .ةيروهمجلا

.

- :جرج

وي) رمي –جدرجم ةجوم ميهو-ج

."

-خ.هج، نامعةيريجالع

.

-ج مسجو

. "

ووج يبيصمهبيرق
ةra-ةرم

وهو عمهدقعيجوم 07كيان

مممجنم ايبماجةمجرحمو

امو)ةوادترمدصوملا ،ةصر ضيو

يج جا،ةجوجموم ريدج

يليدةفينعج ججدم

كلذكزجومج ومروةعجارم

ام جي ..ماعلاعرهييمريم

- رمعو-جم مرهسوملموعو دتمت

تّجك جروتحجr.ليصر

ج يتلاوةيلوألا تداز رتويبمكلا

مويلاتايلاج وهنمو جمةمراع

وأيولخ ..يج-جيزنج

. تجج- يروشخرم

ةا ،امجارتهيبا يجمهمارم

يتلا،هايم ةصاهجتت ي)يتكرح

نمو،مهمامافوم رمعجذامن

ناريادوجوامم ،ةكلمملاو

مايقةيواح دمجزمجم

اهلامج هموميردحابتلاو

-ج
جتةرم،{5)ريايتارابم زام

.

يقرةيريدمب مجك ،يبنتمو

امو -جموقت توريب هتحر)





ومن ةيلاع وهججرخملاو مل،او
اي مأ .ةجأ .ةيريميجري

يه يتلا جي تج وأايبيل

يميبيا» يبمؤمةيمار،مدآ

ةيا موييكيرمألا يمةجلا ينيم

عم،وامورت" 5واير،هييوكا ماو)رما

ةرميلهالا ةيكريما اموايكرتو

رميرهاز يب.(مهرم

16 ر ج - ةياميخكمرك امربع ج

يهوةيناثلا رممرهةمق

،ةميخ ةلوؤ لاملاو راجتلاو

،رع نميبيل
،يل F-هو يمومؤي

امأ نممجاه امبكاوتةمومر

ونراك ،-ج،نيموي ؤم،ةركلا
مو

اي) جاهلامر
نم رسج امخورم

ةمزبةوكارت" .ةيفورتيم

يفولجألا رخاوا ينيمرام

كرام يتمف،وريبيو رجف

يمدتبمجاهم يجروم ،«ةكيم

- بجيةءورديب،ههايمويت مض

- ال" مامأةملك هراج يجيم

متي رماتايركت يمارك

نا ةـييميج،يخيراتلا

ناك در عمةيزكرم وهوزيم

273-خيهتجو) ج ةمطةيبلت

يكلو عيبل يتلا داملا)-مرك
يتلا ةياهنينعت هيوي

،يلخاد ورومةيرمعأ ةـيو

70 معو،ةمجيم . ال ةيك) يك)

ةلماك .يجهيارلولحو

.
. .

- عا
تيبصو يوهواكاكلا ايارميتمو



توم ةنجألا وردو ويرامو دايا

طاوازيم يا مرتحم تمج جم

يكتم يدنا يور ةيلايك وا يا

م2مايا رقم ،،،يعيذمرجمو

كيتوهامجرتم موجه جاجدلاو

كيبميلوا دارنج ياروم =جه

هتصرم خيو ةدمو 110 م

كانه . .

- همعو 15

توم ،مجامج جيروم يراج ج

جتحا يضرع امو ،حي روي)

ةمي امم -ج ةرمرم يتميخ

يف ريما يدامرلا دارم نا ،هي ة

وأ رمالا عجعتم تايالو جرم

ةخ .جوم امأ ةياور يضايرج امو

،ي و يربارت و وحم -جرألا ةمرمرم

مم حيرجي نم يريدم مجم

نييتي ةيخي يتج جيميامج

ةضهاج ةينميلا يبومجمو

يتم ِةَيؤي ةيميج امهم

ةيدج جرم ةرامعزعزتيم

ةجتنمو جاجت الو

جمج ةيملع هزجنمو دّكأ

-ج رمي يرورم ةرم ج ،..

- اورفوي) مخ

ج درجم الجسم ام ،فرعت عبخ
تيممو يجاجهجوي يلامش غب

جو ،وروي ام مءاومو عم مأوتلا

،ه تمو يمدرم ةو الو: كارابُة داوكر

يدؤي جيلإ 0لا ،قو زي) ماع

ديري ةلازا يا - ةيليئارسالا

جraس-يتوم ولماجيم ويار

مازح هر ةr-خ، دوهجةيووليم ديروت

نم ،هيضرمrدج عا جنكرو زع ،يل

- رهاورقأ .

عمو راطمجامج ميرتسوتوا

مجن ج - جييد هيومتو ةعتم
رقم و و

اي ليل اي ينتيل .
ةمو -خيرق عضو ةيلاملا ةخي طي و

ةيوي) تحت ام مزلي نم ...رق

يك ال تي

. ريياح 4 ةرارم راجتلا

عم ام مرتحي تارارق نم ماعلا و دمحم

جرجرجرتملا ،مرم مورمرم

ةيؤت جوؤتومرم مدعتم ة0

يمهفي رمي رورم مجؤش

ةا ةماه رتملا ..ةميرتمو

ةخ - وي) ةيمارلايب ريرم مهومزومو جرتت

ةجمربم -ج بردم يسرم يتلا
ميرك يورم يراي ام ،هؤي عا

مت اومجاعم ،«رمرعدم اهرقم ايرلا

،-يم-جنو ج%-ج 1n ةمي

ةع ماق-هلامج مهتايرابم خر

. ةولخمج مام-ج امرم

ر،مرخؤم رمؤت عجري جرمو – ةصخرم

ةجوم مجن جيرد ةجيتجت

رتروم (37 - -جو يمرمل ةصرم

مام ،يمج ،مويلا ةيجي

يمراوم يراه "امورت امم

يوني ةدقعنملا ايلاح

مراكمه ةيالج امو زومرتحي

هجولا لاملا ماعلا ورمع رايخيم

-جرلومرم أدخ يدامج يدم يرمع

ناهج مهمهحنمب ال ينما(وتي



80% يأكالمهنم

مهم ةخيييارج ريمج

الو" امويرامينيغرأ نيب 20 رصلا

جام نمةدام جتيجرخم

ام،ةزئاج وه جرف اوممويلا

15هرم ام،ةلود –جرمةعي -ج وأ

-جروم لمتكيلوم ةn،يلاجملا

،«2يجرم،1-خيومرجيم جم

مض رمذريرابمج ..موملا

تايح ديوهتويرام-جيجمث

نمةيمكنيزتي، رهت"

.

-ج ولوميم ييههجو هشرو

رح-ج -جعيضاو) ،مومومه مهعو)

ازيم يه،ميرك جرم ؤم،مؤا

.

-تيفو)مويوالصوةرك،، ي)
ل

يهاهب تايولوالا

يضميو رتورمومجدمجتملا

ةهج ةيجراخ رمةيصوتو

دجوت ةموكح موي

2مهتلا" ك) يت) جرمأ ريك هايم

همج ويضاملاةيمض و ت" ..رمخ

كو):ميجميجر ةرق ماةوقوب

خي مركا رمالاةيريرخميمع-ج

10نم -جزيوالود دجام زي)ادجوم

تكا ةكيكياتيوكلاوةيكيناكيم

ه

خركلا خامبمتهي .متهم

ةيح ةمي سيلو،مويلاسلجملاجرtrقت عوم
حاتخا نتميجيلخ يمدخي

ارمجم ،ةمهمةيخيرايرهوج

نم يفخيل لوم مامإلا هتةزجوم

-خو،% ةمجاهم عويجعجم

.ينطو ينج -جعو)يبد،يضواو) ةج
راكم

م يم و يلعمتليخيم رو

لوح يأرموتايارلا 22ةميتم ليربا

مايجوهمج يريم .ويميا

تميقاةارابم تانايب جرمج

.....
ديلحم

ةيوةيو ةينوناق

يب جاوززيج ر)ةيعامج

يل ؤل-جر
دمحم ورممامضناميدخ

وه لةيبيدج -خج رييت،جديل
ؤييتلاتاكاهتنا

نممهجورييجراخ ةرامم

جرم مومج ،ةيؤيعجاجدو

ةميمتم ميكليجو،ميمرتب

-ج مه رام ميرم .يمارق

.

-2 - 10تغلب رم
امم اهبتناك ناريا دكاذواهكالا

امك يقل ةرححورع امرج

،مرمتسيو 12سيلو رتم ءارورارجو

عم امجتحم رقأ-خي رايلم .ةمكارتم

يمرم ينتمم ،ام،يرتم ةيرمو

40ؤلعو) ضرا -خت ،رورملل
ؤتال

ر-
شيعيونس بجيولامجلا هتمجاهم

ةيح نمو -جيوةصرؤملا مممارجوليضع

يهةمواقملا امةيرق

يتلا

و يه رآيريججامجمج

ةفويدؤت وجيألاليمجتو

نيلتاجوزمم ،يتمعو

- رجؤتكرت

يبيمجرتممييوجشيو

زكرمو جوجا جربمو ةمذرجر

تامدخ ،رقدوعومةيمهتجي
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ةج -ج-ج ء-ج،رمرم .يلةيلام

رورمجيرا ةيمنتويدرولا

يفيموجه ،«ميارىمرم ضرقجرم
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3 ،رخممهومربأ ،مجامج

مهةذيمخ .مرممرجم

- الا يهو نمويام-يب
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مومع –جماربلا ص ،راوم

.

- موي دجمو،دحاو

.

:ؤلؤمجريبرع لج هيك-جؤملا
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جمديدحتوةيوونلا

نم ،أوةيهارك ةيمت .همجرارقو
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عا 90ورلا 04و تو ررقريياعر)
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تدازو ،يلاموةيعانصةميق
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0-ج دتمج -جةءوبوم ةزيمم

24 ال
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جيراةجيجاجعابم اموعدم

ياتض يف-ج-جمةهج دامرلا

تمرامميمم ةعو ةورم هاجرهم
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جي اريديدج مارآيارب ةصاخ

يهو ةحلاةحاسم عضومرايتخاب

9كارح 10و ،اوممركم ج .لودبعش
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ةيالول يايرجوج موي و،زوديم
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نماليلقف،مويلاو،اهميرم

22ةداملا تجمرالمهم ،ماو)

ةعم-

نم-جؤه جة1-خيشتما ةهجتم
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-خو،ةيباجنإ ديعلا جوضوملاو

جةيمدخ امم جوا .يمج

-خةيحتميخجنيموقم ؟هيا
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ةياةعسةجم -جرهم ةيحةدج-خروخ

لزعمخ امأ،ةيكارتتو ،7)و(اعوبتم
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نم هتجيز ،هتداي

ديج مرك نمةيلم 10كو-جةجوم

زكرمتارايلم ةرعا ة0بحر
ج -26

ةرم ...ةماع نم ،زع-جيتئم رميو

ولخيتيبتتاهجعم

ءو ىتح،-جتامولعم ريوزتم«مهتعمج
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مويرميامم ممممويمدخو-ج

ام زيمليدعت،ةمجمجتمملا

وكامةعومجمةمجمج

ا-و م م - ، با ةي)ةيمسوم
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-ج ةيضرم ةيلكيه 2 ،هيلومم عوردخ

،ورآ ةيئامنيب جماع ةجوميي
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وه-ج،م2 ام ام،جوعمجاو ةr-ج

عج يهجراخ -خ عض ،،،،مي
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.

وه

10توري ة–حايتجروي
O(و
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ع يهةياور) تلواح ،،جرارم ام

.
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ىلانامرهدالوقمو ريا ريجوي)
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ةميق امو،ةيرورملا رييت
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يتلاةرارمو جوري دضةيموي)

-ج تجرلا-ج مومههموي)ةيضرم

ة0-جم،«رجرومجيلريناجم

وه يهو-جورخ مويلا هو) ةجر)
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ةرمث رياني)،ةدواو،ةاواروارملاو

و ةيالولا رياربف
ام-جمارب

.

.تيزنم يري

ةيصرقدودحلا .يزمرومرم

ب - الوركروي .مرجش

،هيييهورمعوهتججومياروم

عم يهويمارتحا يتلا .يوامزج

-ج امكلميو ةكي
...... ..هم

موي)-
-ج يه صم جميو) يمموغ

-جرج-ةركولاةيديهمتلا 10

\

وهاممو ،ةراتيبرع -جر جام

زنوي) ةاو.ةمجؤم) مأ ةيبص

وام جحمييروام اذه رمألا

ماما .عا،ةعويمايمك -خ ردخكجمدعب

مورلاكريو هيج-خرؤملا رماؤ)

عمتايريدم جورخ مومذم

ام-يبرع أ)وهيج،1-4رورت -ج جرج

rة، ال-ج -ج عو)ملم ..مكروص

يراض-مجح رجي
،ةيبم جييهي تج،ويدار م

رهم 7مرتم ، امو خجوم،عجرممو

نمام ،ةيريدم الو يعارت ر0ر61

2-بتك يزك) جتري خامشو

شممغروي اوتوليبوم

- 10 - ينبتيتلا ىلعةيليقلق

الةصرزكرمو لازت ةمهم الو،ةرازتبا

nنم،110ر6يمودصموي pة

ةتيم 2رمتيبةصرتم زيزنورب

16 ماع ىلاعالاعاونق "زم مل،0تكرت
ممصم يهوةيمموص ؤمج

وي) يهةكير"رجزلاو رقجرح

ريدم اجيمخيرعمجم

- يه 30 1و

جرم ايام،«رجرورمجيلربرلا

مهل -جir-جرمو جتتضمو

يدأامم مويلا اجيو) ةصاةجيرخو

نيب يموي مجييمزاجمو

-ج اموروزم مجني يمونمم

يآ يلآ مرومو خودرمزع

.

.

ءيسيو

مم

ةpتوريب

Ar0

100ةماركلاو) كإلا
ةج ةجرعةمجرتور ةيريو

خيراتيفو رجةج،ةمخخفم

ك 121ورارقوه ني اموي

7)الوهو م-خ
ةع،موم (ryةق

زخم

ةزم
اماجعجعجوم ةعيبلا جرخؤمو

ميت رياني-ج.«ةينويلم

مي»-تيخيدرمتم جتالاميرمو

an-pهتمم anمضو،عيمجلابهاوم

تيبكاجةارماوم هجومةيمروف

rer

-ج جر
n،،، ،ارضمو) رشr-جر

ةمالاةمج يمتيلوو يدياب



نيوجول مجن راديبملا

ةرزجم ،ةيعامج ام يتي

. - ج ح ربكا

ةجورمعو -جردج هف ميخمجم

همحر) ،ةرم ينيم غو % ،،ه ة م رقم

يهو جور جراخ ةيريهامجلا

ةرت نم ةريتولا نوي 12

نم ينتهجاوم ءزج ةعف ججحو

يب) وا يا ةلود ،لقا عم ؤ،،،ايم

جعاو) an ةجي) ةمهمير زجحج

،ةتو ليل تاينوا ارثلاو

جروبم ،ةماه ةجي ةمجم

يف ةريزج جراخ وجابوقعم

،ةيعامج ةيواخ ةفي زيمخ

تلعج -ج رسج دهشت ،«هتعجارت رمتم

ملو ةحناورمي هنم - جي ج

جرم ممعيخ ،،،، نم يأ ةرم جم

ج يميمتم ..ةورمتجمي

ًاوو ضعسم مجيو ،رص

دتمي مسوم ايمرم .ةعو

جيجح يل-جرهمجتمج

(ايميك –جمج ،ةلمرأ يتلا زيمت

يومتم امو ةر ا ج -خ عا

عم ،رخآلا يأ ةام و) م ة أ ،ءارثا

. ةيرح وبأ

يتلا وري خرم حرج ام -ج ام يه

يا يارجا يا ءارجا ةيريدم ةرص رورم

ةريبك ،موحت امو زيمتي

مهؤالج يرمرمو ةميإ ربجتم

دج ةجرم دج رومرأ ةيا اهماهم مهتمجاهمب

"امج ياج رتيور) .

يتسوموديفت مصتم ميج

. ويج

ا.

ةيويح مهل ،مهمومهو و

نم مره متخو تجروج يوريو رمدم

خيام ةيمهأ وجو ،يمور

. ةيجيل ، -خو ةرو ة1 و يعدي ،دجوي) ؤل

ةيدي جرم traيمج ج-جي

يا يف لوم ةيجراخلا -خرو ةقحملا

-خويع ج - ةصرنيرام-حرم 1-جيو يف

راع يف عمج رمرامم عماج رمع جلب

-42و تماق مويلا -يل عازت"

كوك) لبك) نيلا ةيلا يتلا روزي رعم

جا ةيرمرمو نم لاموم .

- رقأ

و) ةم ج خج ،ه- -ج ،-ةجوم ِة)زوم

دامروم ميم جمربمو ةعم» جeخ

ةزي ةعومجم جهنمم توم ةصروم-ج

مج مسجم ةحارج ةعألا -خو رغج

،هيو ميرمو يمو ..ةحامس

- موي تيوصت يعامج ،4-جم

يفي ةؤل موقح موريم ماما رقم

نم يمورلا ..روم -خ ةرو ،يج نوريماك

يرام خأو هيخأل ةيلهؤار

* * .سوو ةرك ج -خو ةحوارملا ، ،لب

س 1جح وهو
،ةلماك تحجؤم يرام ،يلام

. ام ال رتي تي

ا .

وه -حت يج وروي موي ال

دجوي مويلا نم ةمزأ رورم

ةرماؤم نم ،-ةمجرجرج

،ةيهجتم امو هي م -جيو دج جمضم رم

رج ةلوي) دج -جرم ةيخوراص

الا نا مهعيجذه يه يتكت



امبو مهسي جيه

اميل ةدهاعر) ةجوزهمو رجزف

-ج .ةيخ كيك يف ةيلك .سسجو .يت"

74و) تعم 10 ةقرو ةيوه ةروزم

يبهو جيور) ي ت م م ج – صاخ جرف – .

رمضترم خيرملاو - ج جتيجوجامو

-خيم جزيركلاو ال"و زا عم

صرق ةاهايم هديرتو ةجرأ ج رخ

يريرك عو) ةيعوأ ،ةلودلا

مو ام ديرت ، ، يو ينمر) ةر)

يف نأ حضتي جيه ؤتو

عم مومر تيبو ج ،قرش امك

وياهوأ -جو ةزه جوميورا ، تم ةيقر

ماروألا يراجلا نيمزتلمرت يهو هت

جرس ،ةيخ هدجم ومراي ةديازتم .

عم -ج يريخ ..ميتيراي

الك الك لك

ةيرحب ةيامحو

يكلو ومراي جاوك ياهغن ة06أو

مويلا لوصا ويك) جرخي ،riم ج

ةما ةجتنملا دفوميخضعو ر)

،ةيويدختوو التحم ةعم رو

ميمعتمم صخؤم وهو لوأ ةياور يا

. وا ةرايزب يه درجم عارتقا ملوك......

ةزع.. جيفو) ام تدارا ،رما ةم-ج

ديلحرموركيام يميحم .

يف ةماركلا يه اموي (1 2و مل

خي خيراو ،ةمواقم مويلا نا اولعجي

-طي يه ةتما و رايلم ةئامو -خو رومأم

جرخيو ،همون ،عج مورك -خروبع 1، هو

يجام -جرجرج مامج -يخو جيج

دض يكتمره ،مورجم -ج و،جم

. جيج 10 رهامو) -ملعم ايؤرم

فرص يعيورلا همجرتم هجتي

ام نوكي ةيلجمايعاو نع

،ةطخ 2 1و مراع ًايموايميليوو

مهرامم 70 وي) ةزهي ،هل

ـ T" ركيت

ايكرتو يتلا يه اركأ تارير)

،هايملاو تايجيلو ةينامثو

ةيزي - دكا عالا ةيبيك)

ام يرج لج -اعم رتخا ،

متو يف ةيعمج دراوملا

نمم جمديحزعألمي يمج

ةيضايرلا يه يتلا جي خيخ رماو

وكيزيا جنيك خوك 10ر10 ال "مي يروي

عمجم يتلاو مت نم يجيرخ

جروج ليت نمو .ةمرخرو

مارجومجم ًايموي ام جديزي

-ج يديجم ينميلا يواري ،عو

ةلمح ةيعوت عيمج رتويب

ال وهزتنيار-جرح -ج ةصا .مم

تلصح تايريدم

25و ملو رمي ةيلاتتم : ،ةزيم رورم

نم ريغ جيج-ج - ام يه درجم ،يكم

يلاحلا كرت نمم اهرخني

جوررميو يجيس .ليم

ةعماج جروبماه - ةيو)

،ه pرو مث مجرتم يرموع ..روص) "

كا يح ةدج مويلا ومب

ماهمج ةيزيلجؤم يف ،تايروتيرب

،ةيروكلا كيت"و ُه ةَي رتب)رايض

تارشؤم لكةيتامج ةلوطهو ةخو

وه ام جي خياروم ةمرايب



-ج كيوهو ويخ ةهبيريينار

نعةجراخ ةيا رخةمهت

- ازع 616تحار .بيهجيج

م ةرح تيرك ضورع ةتةعر1-جيورت يك

25

،ةملو)ريرقم
ر،يرام مةيوت" ،م)

وه،ورم يدلجر موي ولقحتبي

( نمو تامي ،-جمثيمتميقك

مث يهنكت نكر زك)وريياخ

ةرم وهامب ،وج دامجاتمي

لمع ةيمييزوو وموايرادإو

ياريم متلتيولشتحدميوو

هب "

رمقتججح
ماةج مامالا امجزمتربمر) الايه

صامج ةركلا ايكيماجم

نم ةيخوبراجت ،رومياروم مهتمك

ةاوةمجرتبةعومج-ج ةصمج

مويلامالعاو رقم مضي نمةجوم

ريمدتب نمةيجهنم رارم-ج.....

ةياكح ةرثعتم ربراحم

جي ةمدخ وبق-جيموم،،،تاياورلا

امماكرمكموم الاز يمرارقر

يمويعامجا "زليه جاوي

-ج،ةرم يبدةصرينيدججحو

دمحأ 6-يمم

الو7و ينمرجي

-ججلا نم تادايع .م01/0
يزي

تةمجلوميو،هاليريمةمجرتم

-ج ةجي)ةيضرم جم .يلماهم

ديك" ديدج " .

مهتايح زيامو،مهمومهو

16يا-ج ةرايا ةرم،هزكرم دوهج

،رورم .يراجو ياعوقأ ةياهر

جمدوعومجو ارارم،مرابم

وهةركلاجورم،ةيرابتم ،ايموج

2 نم-ج امرجورم

ةيبيللا
ر

بكاةرؤييركذلا روموريج

،ه يا ّرلا ،مي،ضي،ضرملا رم-جداوكو

ج دجهمه ام أيه امو)

-ج- هيجو واتممع

،ام ام-ج،يضامعدةروريمرمم

ج م مج ديمعركح ةوعيدي مههجو

-ججيو جي اعملمعلاعومجم ،هرزم

فج ،ةهييور) ميرم يوجر

ةورمهجوتدجوتوربجم امهمو

ريددراريلرت-يوريه مسوماي

عمدعوم ر7ةيرمخ
مهتم مثجي

rملمالكلارك نكت يبيرجتتابيت"ل

وا رثكا "-خوةيجمهزيو ، و راوم

.

يرويممجعو ةي-جمرتحيو

رثاامم،ةرشاامم يدنج،حجرم

.

ةقيرع نميعوي-جور-يمايم

ةنبا 12وةأرةوعدت يور)تهاتم

نمةصر مويلا ريياعم عجةمراص

رج هايم عو)يقهرمتم،ةريلا

-ج كرحم هاجتاب عونمجر،ايقم «rnد
تلاوت اليتلاتاوقلا

يايفو دح جي ،كتماركل

ج،«رصوبتكيو)- جمد

nتاء: ة10 ،م ،م=تجمؤي ،ادج

لك ليج ليج

.

- ويوه ،-خويم ًاوج

-جاج ةيجي يمةروتكدلا جام

جمارم وp»،«ريياعمةيجاجز

ام،اهيلع 26-21-جي ةكرحءارج مراكم

عادر -ججو)جماو وهو) يمرت

نماوج GSDمسح



ام تناك ،ةرم -جيبارتعإررق
اينم

ةوعمي)مكتهؤملا ،هايمةميزعو

ةمدقملمجُمةجخرجش يرجرل

ريدم يداوةيعمج رومأبمهراع

اما،ةضيو نم جونيمأت

ةخو،هرماو ةيو نيترؤ) ،،موول ر-

-ج،يرمج جرم-جره هrجالع–

.

ةخ ةصاخ .ةكاتخم-جيتارتم

مايه »،
يك) امدكؤي ةيمي

رم

.

-ج11/11، -مهومويقع

.
.

نيمآ جي مغرو.يممرمجرت

،هرالأمارهم رهعيلوالتخي يقتم

ةيرس و،ور)يبمولعم -ج ام

،يجيرويوين وهةرم ةمتت

ج -ك يبيج واجراخلا ياروص .رارق

ام ىرج ميمرجم ةيج-ةيمد

ةينميةيرهيمج ةيرصم

ميج وريم مروم ،ةمجاهيرتميوشم

نمةررك ميرم،يخيرح

ةريل ةيموي ةيتارامإلاو

وؤي f Trir-ام امه .خرشيور)

2، مهوتارايتوايرويلاو

ةيرينييكيرما 10ياجحورم

ةيوهاهموي جاورلا تماقو.ةينسلا

يوريو ةيآخومهيزوج

،وك
ؤجلهومتي)

.سيسو

مم
نم رميام

يبيبيليا روةيمامجو

يف ةنيدم ةدج ؛اترج،Inؤةورم

كرك
"لخ . - م11/1425

ايام امايام توريبضرعمج رجرام

يتهمهمتاريغتمجاه امدجوي

رصمكرمأي ةميرجلاو

تججي.هرييخو ماداموةورمورك)

. ،ميو -جردجيل
ةقم يرارح ةمجؤي

ةيا ماما رقم ثبلا ريوزتلا

يت"يتلاايازم ة:وكاما

يتلاخاموج رتيوتيعامتجا

يلا ميرم مكةصيآ يديو

1 ،ةرم .ح و(و) %م ةصاخ،اغيم
ةَيعب يبيب" كارابيب

روزي

ام-جةج رمتجمومهتاهجوش

-ج؟ةموم ام وهامراد ةحجرم

نم ةقدرخ يمويلاةيرباج
روم)

تس اليلد يجيدج ج ،هميق

رورمب نمةيموي جيورعمج

-ج اممييالم تيبلةخي

رمأيمرمجيجوجيميم

نمةكبش"ريتاهم ضاير جرج

اموهوةنرمزوم ؤجش

ةدا ،رصكاراقلكايراكيه

تايمويوينانبللاو وميتور

يا ام يتأي ةغرةعضاوتم

روصيحوةميرج ةزي)دجوي

أرقيو،ةيرقمؤمو ةعور همومتامج

ومن ياجورم ءيرجيرميا

يميرتيميمح رتيوت

هومتم داجياةيمججيجح

ةصييرميمرقم

an

مهمهو)

مه عم،اهتايلامج .موييروطم

19 امو ربعتجواز هومايا

ومو يفةيصخجروم 2ومؤالتقا م2رك)

،خ ةيمويتاريجامو

نمةمهم ةرازو جمةوغيرا



نعةرضم نمةلود اوبيصا ومهعم

ةيض جوزتمو واةصق،«وزتم عومجم

ممزعوةماركو ج ،ودج ةnآرم

،ةيتاروم -حولمتمدورمنتمو ةريدم

0هياو) ت -ج يكمرك ،مج هميمرت

( ارلا
ب 5 نم،عج حم-خر

مامض
ديوع )راعمصخو،عدارم أ ..

- وي) ،cnn...هيمحج
روزيةحصوميمتم .ةميخ

.

- رقص

دايا امميرتميل مرتيري
ةجوم

تجارمةعجارم ميرم-جرمرت رميو)

يميدنيمريج رقمةيضرمورتيد

و ال جؤت

.

امدعب حال يل

يا ةمعجيرخلاتايلمع

نا ام اذا ام مل روملعجي

،ةدم ةيعج .يوموركارتم

- -جي ةيدجعجارتل-ةيمرمرم

هكييامي-ةميرك ةبهر ةةرمرم غيص دتم

يه،ةرم ةلوا اممءزجوةيمومع

" ، م ج يهو ةياورلاةمجرت

ةصاءزميرجرام يتيسيف ةامةقد

-جبمجرجرج ..ةميعجرم

ةيويح موةجمربملاو

ةدج ةرم لههلاوما جي جاهررم

مام ةماعةيريهامج ةيروهمج

،،، ،دارم -ج،ةمرتحملاو يذلاو ماقي

ءارجةيمومع 2،قو-جوم رعذجماع

ةيا ،ميجدمجيةّيجيج

يهو ةيلاخ جموةيكريما

يمرم ،يوي)مويو هو)مجرت

،-ةريح ،هزور امتحو

"-

واةيوهج ج-خم ج-ج،هرقمو-

نم اماليو جعجوممومجرتم

مامت بتكملامومعراوحو

ح يفكوكرك يتلاريياعملا رم

،راوجلا -جامم /عةجهو

- ريغمهلامعاوعا جزيمهارتحم

،غ الومخ تججيرخو زودكاومو

مه يلع ياحيم ة0-موما

ج نمججرخت كلمي همعدل

رقصيض رمعوتجو يهةيميمم

ميركلا .،،هيلاةبسنلاهركؤ0و

- ماع

تاوقلاو الفةيجيلخ لو).رجأ

رع ،1-خوهبحمو -ججيورم ةبهر

ريدميمجناومجرتم

ةا نمالور مايليولاجرلا يتمجرهم

مركي،مخؤةرم يعزوم ومورمعو

-ج ،ام ةصر ةزمم كاج ،روم

.

و 260 9 ،ازيك)
ورييه ةملؤي جرختججأل

نم -ج.هريغ كتخرم ةيراركو

ةلمح ةيوج ةيكيرما هتهجايكمو

يميلراهمؤارضوتل ة4-خورضو

و-خوةركام ةمأ يضواويتجر،عيال

رخ نمموجه مج غرم .ةيلام

ميخ

يمم نمو،ةأرما عماج ةيلمع

يجمي جّوحةمرامج r-arsة

-ح وراز تحرج رهامج
–جيور)

ةص ةماه يتلاميخم

طسح

هو

ج خ زووهو-(ماو)-

امك.هوجومصتعيو يتي



-

نمداهج جايسلا يتلاىوقالا

يكمجامج يراخ .رonجورمو

،ال وهو مرحججؤي مهجالع

يتلا كابتعي
مضي تجرعم ةيمرم

رتهدرم عبرم وهجديربمو جت

مويلاةيتاوم همةيلمع

،يري امم،يراججزم ّيي

ةرم امدجو،ميرم –ةيمدخيمم

نم (مويرقةيرهوجةجاتحملا

-ج هبتجزماميم نم اومجمربم

ةرمميم عمجم روميمرجم

د ب ا - 7تاريي زي

زع ،ةيرق -ج ويرمجتنوم رامم

.

هايم ةزكرتم هيلاوينموراوم

هجيراه ضومامجالا مهتامامت

،رلوم ةيميويمرم ةزيمتم
زمصيو

نم مامهرمع ج ام زيمي ةعمج

ام زيمي يريخلا يجروجلاو

-يجةمج جام - ماصع ،وبرهم م11

.

امك الكمتخ

.

- ةجي

مدع 2جمورومضو ،«ريي
،ةيفاعلاو

يمرمجةيمهتملا ج-جنيلو

ةّيميةوامرم -جألةنولم مل يهتي

وهوهجج روهمجةعجام

نمرتم يفوويام جمعيمج

نيح جي ميرمةخخفم ةيبير

يازي ،ةرمجرم اممةيجار

ولو ،امججومورم،يجرجرتم

مهةمدخجرعتخي جهزومر

-ج ام ييجي ،هورمدوو رودrnو)

ام هلحرج ي،ةعو ،رصم دعب

يلع رادم خيرات ردبداؤملا

يأ-ج ام وكشي رويام خةيبدو

مويمخؤم ،ةعمج

....

،بتتكا

20ايلاح وه

.ء0 ،ء- ،-ج
،رومرجاهي رم-جرم

ميج اليتلاتاودأو ةيرت

تاراهمو ،يوالؤامزيامتم

ا .

ةيفتاهةجلاعم

،ةعو ةمومجذه اميف-جمو .بجي

ايبيلتءاجةمجاهم ..يرخو

- لمعةيرح يدجلا ريزوو

.

ةاوريهامج,امو،

.....

)زايت"

.

نوو ،رتراك)

يم ة ج جتم

ةينمؤيومام

يروقي متةجيخو ميلس يريبير

تارم مويلا،يجياميرمو يهوكرامو

يمرم -رموةرم،«رجرمج

لماًكاراك"

يتدام اوكرلا رايت"و،"رهوجأم

امةيمال ،هانفرع ةخرةموكيت

دقو يدؤي يرملا مطحتب ،وجرم

نم يتلاةرملا» يه معد اينيمرا

سيسو

اليميلقا ُري ةَي

2 الاوج ،ايرمرتمو
ججؤ-ةهب

ام ي)ر-ج
امكةيلام

،ه دجو ءاويك

يتديري هنا،ةيروهمجلا هبدجوي

مامتةجوم rnerرياة ةرت
وه مها

ازالييك) ياجرحتو ةفص

رتم،ةرّرح هوتلجراج ريدم

يفةيمسرتالاصيا ةر9يماع

ةرم :يرجيجماغمو ج



ةصارتمويج اوعب ذنم رماوا ةهيبيا

ةمرح هترادج ةحيضرعمج .هنكمم

حيح جيرخ يعماج .

يتلا ُة امك) يه ر)

ام ةجي ةورمتح ةيبيروي) ال يشاوه

،ةرم ةهرم -ج زوع يلوي) ماما يروم

ريار ام -يطرش ريدم جم جم

عوردم ،ة نيا ةدوجوم يه ام

ةدهاعم ةج -خيرمالعا 6)و عم

نم يوذ يواميرلا رطم ةورمو ركاج

ىرتم جهايحم يراج يدوعيديم عم

ةرم الوا حرمو لارييازتو

وه حاتم ميخم ةيخيع ركم

- عو

ةيحرسم ،ةيفير an-و ديعاجتلا

،مامج ةيخيمرجرم يف ريمدت

،يجم 6، دجوي) تالوج ةيماد مدخيم

:يك ال تحأ يبوه ..ةصيوي)

نورقم ،ةسما رجأل تيار ،يججام

،، -خ يف هايم و يور) ..ةعو)

مهنم مير)

مرك) دمحم ..،ةريبكلا -خ ،يجومو له رتي

يج يب ،ةرم امو دعب موي نم ردخم

،يج -خيم ،عجرمم 1،هيل مجم امام

ال ميخم ،يترا ميمرمرثيمو .جام

دارم،هجوم،. ةريبكfo.cوروي) ع

تايّرح يتلا جماعري ي) عجارم

يف يراميخم و يم غجورخ

ةيا تاريرمتلا مويلا جت

نم ةيواز وي) دجو) اهيف ام ،رص

ةمجن ،هاور ريميداصي عر

ةّرلجتميق ةيجمه ،يمرجة

مج م ،ج ةورم ةجوم رتمج

امابوا ميركامو يام»و يا ،روزم

عم ةوعمتجملا يا ةميار نا

ميمح ،«عمجم

ديجارك وهو ام .ةحت هيبنت

خيم جوي نم مييخ غياو عو

ةيحي) ةيطي عجرم عو) ،رتمو ،خ 6 .

نم مومه -ج وهو مجرتم ..يل

يريب ربير ----

ب " . "ركيك)- هو

دسجيو ميقي بختنم ةيا
جو ةأ-خ نمو يه ةقالع مثوم كرامام 22

ةماعلا ةيضامو مخر ريياعمو

ةماقم يف و هامرم ةصيروم ام رعش

نم ،راوزم عم ،ةيمرمرم ررضتين

نيب جرجورخلا وه -خم ،ورمع

ةرت" جناراج ةدارك تارم وج

يرج ةجوعو جم rcصخ ر ج – ايلام .

ةدج 1، ةيعي م ج ةرمرم

يف ربجم مرك ،،، ةدتمم مو

،ةردخ. عبار- ،اهرارضأ –جي يا رم درجم

ويام -جيو يموي 116 جم

ج : -4 تاريرمت يبرعلا

نم جمارب – وينيم ،ةيوي) يه

دح 16و ةخيم ج هاوك نا ةمؤي

ةميركلا يج وم راروم ةشرق .ؤم

شرو و مجوهرم يضامعد جارتم

ويدوالك ةيمرم يف -جاوم نيرخ،

مزجو غ ةn.n-ج-ةيبورع

-ج رما مركم دجماوع يا ionرم ا

ةيوق نم ججسم lGSDي



عيمج عم(وبير)جربسهعنم

،كراب هناالا يف ةمواقم لاجر

ملو جخ،ةرخيذمدقي
Cinنيبارق

نمةخرتحي يا .يضرم

ةخ جيهمايلوج ؤمج

مكي ةيؤر يتلاةيلامج

ةرم

رك

يفاحيرج مويراوراوم

رمرم امرارجو وه رم-جوم

يا ام هبموقي ياتامج يب

ةصرةيمرم -جعأو ..ةصي

.

.. - عي)

ديجوجرا ديجةمهم ،،وأ،ام عورم

قح ةلجمج ،وريوجيه

تيةرو) ةيمرم موةيح ويرام

.

-ج- نم يحج اموهوتاريماكلاب) خي

،ءارق ةيريجي خرمتيزrgمدع-ج

اوم عضوويريدرولعم ةي)رامزمه

وانامرع -جو ام،يبوروالا رثرثي

،يج مثنمو،ّيجوتم عيب .دهمامم

ة1خيرات"
رعةركو

ة0خيروب"

ةميرك يحاو) -ج،1-جيمعو ة0

ربكا م21مامالل 1-جماركو ع

،جوةمركعوج .لجرخيو

برح ،ةريرملا ةججسوديو

يتلاةعتيو يه يتلا جارتي

ةيل ةلهمأ يبعضرتوتاريمج :يآ

جّرخ جوميل .زميتمزتم

- كراعم

.

.صج

،،. ةعذام يشاو)موريجل

نم،ام نعاماو عمةئام نبا مع )غيص مير

غيبتمدخ، فومييغناي

.

يلامجةماع. عمجتي

.

نيبيجيتارتم هيلا

هو

-ججروجحجرمثج ..ةرقا-خنويم

لكاليج ريخ

.

- .رمتجيو)-

.والا ،،،جي)24وو وي)

َير)

ج نم اليتلايتوبيج ةيلكؤي

نوكييتلا ارمأ ةمجامج

ةجراخةمهوتيو.ةجؤي مدع

(ranج-
ةص) ةrوي) 1جو .ّرحيو

ةمو يمرم ميريجوا ممويوجر

عيرميلامج ختةسوملم

ةيج جماربو ديدؤهجوم

خرش نمةمجرتويبغيرو ريجورم

ؤل-جو
يأالواهتمرب يفيصتامدخ

رقم ةيوجلا ..ةوعدأوصو)

- غبصي،ةءامير امم

مج
غيص......

يفةمراعتارمم

،ام جيرو ام،يجرجروج

نموةماهلاةيبوروالا امبمزتلي

% عمةنم ملاع -ةيزكرماللا عا-حأ

زعيهنأ-طيوم ةيولأل يبوروالا

ام ماد ام،ةيولألا وه ،رارع

.

ةيوماكانايصو

2 يلاموص يفهرودو ةيكير2م

ماما يرغياهجوزو امو) ةيباهرا

3 يموييلودوعيام بتارمجلا

ةرمينولزنا
تو هو ـلوو

2ةعورم .م2

حجر-جالا ةينيوم رج،ةرم

،زع دلاخويجترمو يجترم يو20

.

ماياذنمو، اوتمتايلوؤلميارع

عم 1-خرمم موي خضورعملاو

زويهركؤم -طمجو ،ةيزمر

- رTجورييوكيا



نم ةحاو) ةبيتك" -ج ةصروبع ،يور)

ويك)

يتايو مويلا .. ةخسنجيم

امورل نم يأ انايحاو عم

ةدم يبوروالا مّرح .عارمو

،ءاعبراح رإل

،ميماصرألا اوك-ج يف ةمعا ةج

-ةيلاوم ، -ج ام يه ججح ةلاح دتم ام

و "ايكيتك" ةينقت (50 مياتكوأ

-ج 6 -6 ةnك) ، امك نا .رق

. - -ج وه

ءاج مجؤمجرت يأر مهس يمم .

-جح ةكرتأ ةدام % ،ه ياروم مهرق ام يعي

ويارو 03 ت م ت ةلوي) جايه

. حتتخرص ةكم ،ةمركملا وا توم ر)

اذا ام تيرجا جاتحرقمع اقح

رقم يجرب ةيخيم رورم خوم زعو

ةيروتم يه ةآرم تمج جي

e.ةمج ال ،هرمضت ام ال دتي ءاج وا ؤم

ج خ ةر- جي -جول -جيضم ةمكحم

عم فومور -ج مايه ةصر-ج يمم روم

ةجرد نم ريدم ،ماع اهجوم ارجح

الو فرتعي هجوب ةخ،«يرمياربلوه

نا لصاوت ميدقت ضورع ةلوج

ويل 16و ةاجو ارتلجنا ةركل نم

نع هباوج يدهاجم ةيآ -جم ar

سيير ةعرس جذتم ةيهيفرتلا طو - وهو

متو .ضرتعمج ناكو ويدايق

ةيجيم روزي ةرئاد 30 وجه

امج -خو ة جرعي ،يضامج

ًايلاح جؤم يكيا رازيك)

ةيلم ةمواقم مارم اهؤمحم يه

ةراجلا جيورت ةودؤه ةيلود

ةرم روي) مجاهم 2،كججتحي-

يمرج مركت ةبهوم ج م متم

نيبتو ةجو هأج ةياعرب يكريما ةرامي

ةيمدخلردخmجتم وهو ام دكؤي

هنس ةعج كيف-ج ال يرجي زيمو

نم ،بع رقم ،يمرميت يجيمج .

مام هروهمج يلامجالا خ

جي جج اهجتم ةدمل 24

خو مدعو ت ناغ ام .نوعدي

ه . ةرمجوح ج اوكرتاو ةيا .جاوم ج

يا هررم عضوعم ةهكيم ،ام نم

،يراجت ةرهو) , يليلج رو

أدبم ةّيحرتحا ةمّيم هارك .

الك لك ريخ

. - عو

يمرو لوغملحي يتلاو جري

"ةكا لكأب ك ب أ- يل يال

برعأ ةصاخبوي ام ،همي ةؤل

يريونتم خيعمجلاو ارخؤم

ةيريدم ةيدوم ةعماج-ج يتلا

تسي مث "، و اوت دمحم رميخم روبع

رقم يزيتصصخؤم ،وزو يح

يفوت موي تتام وتم

مويلا وه جزم خ ةصر هيخا وهو

مهو) رع ينج ةarو ريدمو -ج يتالسو

-خي ةنيرل ةودنص رجغجتم

-جومجم وروي) ةمهم تج -ج مرع

2 لوا رما فو ةحي مويلا ة0

ةعي جو دض ةيجراخ متت يم ام

جمانمدقت ال جاوي



نمةيوق جربسهج يتلا(وير)

نم،ة -جةججاو ًادجمهمةيبوروأ

ةخ -ج ملةيلاموةيدام ةجلاحجنت

ةميرج ليميوكيريخ

،حجر
و ه2-1

امو)
ج -

ام -الور 11

ةيلخ يياميجيي جج،ايكرت

يناديم وهزمايليو عأ،هنمةخورعم

نبةعمجميرم يلاةجام raةيت

خي يارساي ةيمهت

الك الك الك
يتلاةنجلةيويح حجني

لوا ،يتةرم وهامكو نم ميمص

ةيوجةخيو جروج-يموي

ةج يعتةيدوو امماديج

،موي عمو مايق جميراجت

ةدع يهةمولعم ةعيةموكح

ةكمي حججرمةهو زيموج

عم ياي،يمدقم ةددعو ريتاولألا

ةيبرعريجوي ةينفوةيهتنج

رام تججرج يوي)جوج بيصي

مجرتش ةعومويرامور ةج2-جذج

موي ةجيامتحواو ،اي)اجيتحا

ربع "رييجت

.

. - وي) enميمرج

-خ -ج نم لجا امةلود ،ةتي

ليمجو اممةخخو) ِةةهجتربعومجمو،يتمدخ

.

ةج نم.جriمجاهت ،توةهج

-ج دعب-خرم امرورم ةّيججرؤي

امو.رياجزيتايلا 21تماد ج ناجنوك يا ةجيتن

،ه 26ر67

رخيلمكرات ةجوزكري

،ه يك) ،دمج رهام يردخهميدو ،يجار

ام-ج يه -ج
معاد،ءادرج ع م زجض

عارصمايازتخا رجاتمو،مهؤارآ

-جةجir-ج ميج عمجايكام

كاهتناو ةك-جيهةيرعتو ةينيمي

وزعوةحارجلا نمةيموي) بتكم

نيمي راجتو ةعماجيجيرخ

ةرم رارقعورم،هروصيوريه ةجوم

ميكياروش-ميمتم هوج

رتيريري

- رصمةيوهةجي ي)جوزجو

22و يفزيمتم ةيرق تمب

امتمتو رام"و"ةزعوأ

ءزجمهرامجةيعمجلا

اميادخةيميترم ميرم يتمةورم

نمةلمج ماما يبنيماعامويضوتعمجم يجيو

ام-خيرقم ،يمةمهمتايمومع

تامدخ ةيبرع،ةينميلا مساقميرمو

م م ، وج-يرقت .هيججرم

216أع= 11 كوك)

-جدمجزريم مارورم ةاوكمب

،orالمآياروم -ج ايك ،اجردجم

نميتلا يلاها اكيركوكرك

-ج ممبيمالج ،ةيمومرمو

،1-خيميقممويلا رجامجو

،متجال نمتاريسم يرمخ هتاميمرأ

وهامويضامج%0يمرجؤم

وادكؤي يف-حي توريب تربع

2.6 ةو) وي)داج رم-جنويم

24 نمهعميهامج دمحخرامم

ام)ةصي درجم ،رآ،ةصرم يرارقرتم



frn رورارج ،هةلو وحمأعمو 90 .

نمجاجتح دتمةميرج مارهم،«ام ةياو

م ت اج 2ت دكا يفجاحلا ةآر

60 أ نخ جج ، –ركيا

،ام مارم أ-جورخ يرشب عرذتي

يأاوكزعزي) نم امداوملا زيم

،ةرح ةيار ،ةميركلا
ريك)الكو

-جيو يارسةقرو) ةيكرتلا يبرعلاو

وح هو-ج
ج م -ج ةيمكارت

اكي

ىلا ام مامأيرجي ةجوم

يريب

1ت)ياهتيزهاج - ،لخي

anngموكح

يضترم بيسوجيهجو ،زيمم

يارلايلوارك 2،4ةبغرلاو ًايعاوم

ويام حضويو ام-جرثيحجو ةجوم

عم يبيصرق جيلخو ميخم-ج

ةا نم،ءاجرلا 6و،دجدرجم ،ةيدووتكا

-ججمارم صي رجؤميهو-جيم

ةنورم ولةيمويةيوجلاو ،عجرمو

2وايدام ةرم يداوج-ةيليئارسإ

نا 6،ةردابم ،-خأو ا .ةو-

زيهجت ربتعتوةيمألاو

ةيقرب ج-حمةيزعت .ًايواميك

،مةيموي ةاوخجي،مو رربجأم

ّرح و-خرم ..رقرجيمرمجرت .

.

- وي ةمو) جزتمي،هرمد هrغيص

ج - ج خ ارذ يم ،همت -خي ،ايارع

ام -ججمامرقي قحءلم يقارع

نمةجوموصيم رماع "جهبم

عم يحم ةرميجروجلا

عج كيه ةحيبيوجوجت

يبرقم يه،ميمجيمميلاجروم
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ةجرم ةعامجهتمومرمم مرجججؤيو،ةجوزلا ،بوعي
- ىور مره

ةيمسةيئاور يتلا "وريسي

70ت).ةلداع كلم 6موي 19و يا رارق -ج-خرةصي تأدبي م ،.أ

دجاح

ةمدخ ،عقماموص امو ةم2-جنيرجربمريدؤي

-ج-خيو ةجي نمةعجارتم تمجةيرشبةدمجمؤه ...يلرامم

.

ةnةعو-

2,ةرومغ -خيم يفاولازام تيب فرتم ،،،،ميرممجاهم

.

اذهو ،ءاكرلا

" -

مدقيريمح ج-جالام

امةمقلا نمداري دوجوةروراع يرغنيتم تمجةج-جيم ،ءام

ةيرح جذامجيمح-جردجربمرواجوكوي ..روهمج،هيميرغج

.

هذه،«امةجوج ..هلةجيتن

"ذرو ،رازم

ا نعهلوق المجم كيتكت



.

عم )GLDجوموينملألاوةا

.

م2ةلهملا ةيدج ةيقارع-جراوملا ةيرقجراخ ناهروت ،كوماب

.

ةدتمةجوم ةردخم .زاتمو

.

- ووروك) 70نووه و 10 .ةك)

.

يف نا تي

.

.

ةرح امعزتم ةيروتم ريمدزوا

-ج -خ.م ةوديؤي) ابوروي)ةمداو) ،ةصاختاكلتمربيخيل

.

مجحوةيويح ر-ج.«عجيتاذ

ةج جرخ ةجيتنرماتخنيذغشنام يفةيتحتلا -خم ،يتي

ميياح لكراتخيولوؤةمصار نم أرجتي ماعتوريب

مجح توم-جرملا نمنييالم ةهج وهنورام-كنارجن زجعجزامزلانيب.،مهملا
.ملمةروجرج

:جةرق- اجرب نعةزجاع ممتموتاجيراقت

ه

.

نيرخوجيهيمرجمو عجري تيبثتم ،ةمويلاهدوجو

.

ذا كوروزاجتي متمزع يلعيوق،هرج ر)اريمةينويلم

عودرج
رورملةماعلا

،ه-جrifم
ةرو ،فيفع-جمارتحا

-ي ..ءيشع-جم

. .

. - ةعو رمالا

اممةليووولمم-خ ريدخةمكوم نعةيميتميرجو .يبنتما

-

- ومامةجيةلمجرتم

،بع مجاهم يميمتم

26

،يم رقميزامةارابماومهلتم

26

ةيلهؤم

ام 05,ةملؤي تجشوةيكريمالاةيجيتارتمج ،هيف-جرلومرو

و ،يراجلازجعجس وهمومهم موي ةل-ج،وصخةولوم
وك

. .

ايح يمويو ههيجوتولومي

.
.. .

-يككاج
...

حضح ،زتيخودمم اريدم رمعأيديمح-ج-جماع

كرتومويلا بعرومالا

.
.

اممةرطمم-خي ...ويديفلعجي

- مامزاوي نمجمارجليباريم كرامن ،يتيتيرتيوتلاو

- موي .ةيليلو .رقةخألارولبتو

.
.

- .ةيبرعلا
-ج عمجم ةعومجم جراخةيعجرج مةمجه،مورمرم

. عجارنجيمرنجاوم ،-مالاو ،همدبؤم

حمرلايمدقم ةيمهاياروم ،ةيباجيا ةخو ةماع ..ىرمم



تحت تايونع تايواميكلاو نيينمي نيلجسم

ةجيتنيه.. ام امامت خجك درم جورخ ةخيشع يك) ةو) يف هامرم

ةايح حج ةيوه ةصصخملا امور) خملا ،بيرق

ةكرح جايك – ةماه عم بويتمدخ pجور ةيح مجح .يشاوملا

اهفيرو ةجتنم ايلحم جرعو ،ةمدخلا

ساوح لج-جورخؤي ريرمت يلدع .ةحي

مهجو نم الا ةيموك) ميمr-خو

عاو يه دض رارق و ميمرهو ميرمو جرّفوي جتحاو مم موثم ةلوا

- ابوروا وا -جيا نم ةلود ةجرم يف يبد عبرو ديميحر يبخ -جرلا ..ةصا

- يح ججحبألا-حألا يتلا رمتوم-جي نيموي ..

.. ةخجروج يضوم .هتمدخ

هغ - مرضيمومعجي مويت مرجب جيورت ،ور"،،زم ةدرخيو يجزم ،ةصخبتم خو -ج ةعورم

ةايح ةلتخملا ةيامح فو-خ-خرم ..ةحارص

ةايح -ج ةمهابتمم رصم وه رمأ ..ةيخو-يليج

- . دتيانوي نياو ،رتراكمه ..رخ

. ةيويح تاهيجوتو يتاوركلا اموي

ةيام-ج رصم ةينعم جوضومب ةمهمجوج مهتالج ،ةموارمم

ةبخنج ةزيمم يتلا يتأي ةلوممتم ةيدعقم امم .ىلوج

- حجن ام نيب تارمملا يتلا ةلمح ةيارلا : بجي هيلع .

ةميرج وا يا ةمهوم .ع ..مرجةعز)

ا . . عاذيو 160 ،هينج

. . ،ةيح -جيرخ جرم مامزلا

* -جرألا ةماه عم دوجو و) يم م ي ة م مهدودرم مج-جيفارتو ..عامجالا "

يدامرح زكرم مجامجورم ميموجنملا ..يلخ

تمج عيججاوم وازم ةمتو ..

،ورضمر .ةم-ج

. - يكم مجح مجح

ياوم -يك ،ةيدج ةيرخ ام يرجي -جي ام ءاج ..اميشوم

. ،يلورتجي

وج نم ةيوبرتلا ريياعم يف

. ليميهجو ام يرجي يف رق موي ةيوجر ةيريدمب هتوم هلو اوم

Bl07 وضع تالجملا يتلاو



7 يتلا(MEDrrدهجنيوبو

. . .
موصرقيو امجمي ..لؤازي

- -جرمزمرورمألا جرذيعمتجم
،رمزمر

.

ةجرد ،مياهنكةروتكدلا

- موي 22»، ،حجرم ةعجارت ..ةجبدتو

.

- يب .رآ

حم ميرم-جو تلخديتعرق -جةديجةجهبلا -ج.هبصعوم ةءورعم خيشلاو

ةعور#اهتجومع م ج ج تحرخ .لي،-جيورتتميرجل

- يلوي يمياج ..اهنوي)ةمهمودو،ليمج,امور

ةرويةايح ةعجارم-حجرمج ،مويلا .يعجري

ينيم،ريه- -جة1,عمةهجمار) ميقت يذ ،جرخؤم

وأموييح يواقر،ةلويذرجيرتشي ةيلاملاو ،ءالجإلا

.

مهبج بعكم ةعجيم الو.ةيموي .رشبي

مويةيريه- تداعةيكرمج يروم

يح -جرملا ةماه-جؤمجم تومةجردم امجمزمو رآيه

(ميج-ج .خمجيوت)و اممو .لبقملاةيويدخيلةمهمزلي

. يلرووةودنيو ميجةيعجرخو ةميو،ةعجرةيبوم

.

..،6

تج-ج،-ج-ج- ءارج بورج جوزتريمو ةيمدخورخر
ج

.

..ةيورمةعومجذنراومجرتميد

.

هويارتحالغوميح

نأالول لكلا ناك اليفاك تلاز لاك) 2:6)يمال .م ف .

.

،ةرمنم، مه ةرذ 8حوغير ةرم جي يرماؤملاميدخم

.

- -

ا هجو ةيحت الامازع

-يجيج نم رجحري-خيرايلم ..يبميمزايلحمو

- 15تكرتةراجايكويروي) نأيلعاماع متي -حت وكصلاتاراهج

ةمث ةيبلق رامقةيرورم يمويتيلويهةعومجمو ة002

نيبةيمجرتمو نمةيريخلا امو.يضةيواخ هبتماق

-يشت0 نم ةمهت ومرجةضرعةيبيرختلا .هجيوزتم

- مجامج -خيعجيهينورمجامجو يتميتيج ،ةيمم

.

- 100وهو منود ،ايلام

يلع يراجلا ديهمت

نم-ج -جيمروعيمأدوهجم ةماه نمةوقةجردم متمدومهماما

ذنمةمو ،ةدم عمحلصي ماعلا ةصروبل -ج،ةمرجم رجتم



. موريجذومبوجو نودعاو) هيزنلاو ..عايج

،مهودحيح ةيعمج نم جمي مومع ،رتجرخوم

. - ج ،-ج ةحا هم

ةسلج مل -جوت ةدج .ويور) 4-خ ةلارعملاو خيصرألا ..ّيح

. ورملا مك نيب رايتلا نييبيللا
امم مامح وردنألا هعماج جربتب – وليك ةارتم باهراو ةميرجلاو مال (26( ..

مهرد امم رتي – ,ايمك رت" ل " ةمج نم ماعم .

س - يع -- - و . جومج%جاويح
* ام يه امبو نمؤي مييقتلا يضامخ ،ةمراجع1،14 ..عووارت

- ةمدخلا نييتيوكذو ةيدوهيلاو يف

. . " وه هجاويوكياح مجاهم ،15.ويوراو
ةموم موي عمجعو هايم رتيرذع ةيمجع ..لءوم

. . ويلوي- ,وي) ,ايسور inةيخ مت...... ...... .مركم

. ه تددح ،اهتاور،زنوج امم رتويبم،مي ةيولخدوجألاو ،ةينميلا ،هامرو

ا ةميغ ،-يمجاهملا -جاريمج"و عمجم

عيمج -جإلاجم تود نك ةعمج يمشرم ةيليجوا .نهي

الك. الك .الك

،ةيرح عم يجورم يلامجو يمرم -خورضيل ام ..عا

- لمأي ةينوت ناك ءاوللا ركذيودأ : يئ" ،هيك

- امب يلي : ك" ام

وجرن ةشجنأ ةيا نييالم ؤةيج.هس 12، 110-ح ،اماع

. -1، ةوام-جيرخ موجهب جمم .ةصرم

" . . ةجرجو ةيعمجلؤل يرورملا ،ورخو ،يلام

- - زجيجو ييارج عمجم راجت

عإ» رق دارأالو ؤأو ،«رج ،يدومج نمو يردي ،جر -خب أدبم ،ءاوي»

ديمج ...ةحبا

ةايح ةمجم ، ميخمو ،هللاب ةجي

جيهامج عم مويميرد و م ع ةمجم يوايبمارا ،رق

. . و يبوروالا موي) ..عك

- . ايريجي- ins,صيصتومورو

-ج يعو ،يعمتجم ،مو يبموجو درجم ةرطمم ..مصاوم

."

نيناوق يكيتكتالجملاو



امه ممصوصخ هيجوكيال

.

يرخاةيح ةممرغومجم

,ةدجام 1 طاواكيم :-خوي)ومرمو ،جي) .راياويكوي

ةيبرح ةيا-جالا دحاصجديرومامتهاو ،اهضعا

ةيرح ةعومجمةورم ةينمأتايلمع ..كهج

وي-خو موه نمايموي ،ةيري امم ،هايمةجيوحي

تاكرح ماماةيجاجوع يراجلا حضايكا كيلع ةدارا ،يؤل

يهةعدومجو درجم ..ةصا،يكم

زيح ةريدم،ةجاجيالا ديعمويةيزكرم ،ميجيه

ةيلامجةميرج .ةصو،اهرالاةعانصو

- وي)- ربجيوميهارباو يرخزم

ةول،ةيرورملا موي ةموكح اموةيرح .ةوماري ..ةيلزه

. -

-- مههوجمم ،ةيميرمو،ةجزعوو

وي) هجامجايتهؤيوديجيرب ةريبلاو ..يقعجوملا

- .

.

- ,ةوادايوراي كلتو ةوهلا ،يبيت)

نود ةصخر ..يلراص

مارتحا -يمايم ميرم دقو،اليآ .مههجاوت

غيص ياةيلوؤسم امو،مهعمةريرم،ةيمزعيمومع يه ةيحرسم

.

ةيعرمرم ارقبويككيلجيعمج ةمربي،،مهل ،هرجيةيومدو

خي- ةدج-جوم تيمةعجارمو

2تحت هيك هيك
قيرح ةيلك يار،موةيريهامج ..ةرخيلأ

ةيأ كرامةيلامج غنايل نممهيوي داؤيابيهذلا

...

.

ويامعضوي مؤلميا ةحرفمهماماو ..يمعكرامجلا

.
.

.

زميا- نياودمجح يدجم مدخيو
ةمي

ةلمج عمةيلود مويباهجوز وهودحاو موي ،مرت ةميم

ةج نود امةيموولب جزتمتاوعجرتي ليلذتو ..هلك

جمثتايح -جدم حشووار ةيرام-جمعجعجريم ..يجرتلاو

ةيح -جرم،مامويةرجغمو ماما.وي) ..رضةيريهامج

.
.

16 17و ت ج - ..ةرمتجاو

- نعةمغلا ةيلآ ..يؤلةمصانليلخو

. - وي) خو،هجنمؤيو ..ّيجةّحوم

- ةيوجيدجوي نمايلجو يا .ةصا



.

ةيح هجاوي جيجامرأ يذلاخيراوهجورمشي

ةميزع لكةيجيتغا ةرم امرجمدخت ةجي ..أ-جرتي)

.

يتايح احججورم ةياجو يتلاةيكلملا

-ج-ج ،جي)،ةجهو .تي ،1-خ ةجرحةيخو -خوة«ةيكيل ..ةحيرم

-1، ججاوو جحاومجاهملا

،ةيو ةيرق -جيه ام ًايودي جتمةيخ،ةوي) 11-خررجيكرابم عم

و

رتم،ةريبكةيليومتلا ةياةمركيرتم ةزكرم يور)(ايك)-جيم

.

مكح ةمومارابملا

لاوما ،10ةياوهجاتملا امك مهتا ريياعم ،مداخ

" .

" , ،ىرخأتامدخو

.
-.

.

يح ة0ةيرورملا

روكولم

ييادامايوريم-جعج جربلاةعييبويموهومو وميي ةكرامو

اييأجاجح نمتارك ناريا خضتو سيريا ميك ،يقلو

.
.

رم-ةيمجنمم-
نع يتلاةيلمع اميروي وه مضوم ماعللجذومجم ةيام112

.

- ةيجمهعمججذومعزي

-جمهيرتمرموروم ميتةجوم نمعيمج ميرم يرملا ةروصو

يلاعم ريزو ةجي،محري ةياةبرجتلا رأثو

ةماعةرض،ةيوجةيرتمويا موقت مويلا كولو .ّيحةّيلدج

هلاملك ةجوم-جامو ليلدب،ةرماؤم ،ةيدةعمجو دمجيرخ

بيلالج ختمةباجؤتوو خوهنأ يروك جؤي ،اهموي

. .

تأرنيح ةراما ميدقتةهجوك ،هيلانيتهجاوم

.

وو

اما

مي

يب» رامتياو يتلاةيتامجارب جديري ..تادجيليك

ا .

يجح ،هرام21 14يموي،كايروس رو
يهو ةدم 2يت»ةجيهدجميعز ميدخةزياوجوروا ،مادصضورق

- نيمزاج يلامجالايضارايزو .يبطاختم

يهوةيقيقح ةهجاوم -جريبتو.ةيبتي).يبو مهومهتا

.

-ججنويمةضايروةيمويلامهتايصiقيضح،ةريخ، -خؤت م

.

ا . ج – جؤم درجمجراخ ..ةيبوجونج

رقم يدورهلا ةجهبو وهةمدخلا ..كرابمةعمجو

اذهل،ةرويوي)- -ج-جنودجميعزلا .جومويروراف

----------------

.

نمةلمج مامتها يتي(03)



.

نكنهت ججحم يتي(181)

ةيويح مربم يارومجيوريم هكرت،ةيوعدوي

ةنيدملامورلا نميناجرج واقلق هذا لاموزهم يتمجنم

اموةمجرتجا تحيوزيمي ايبيل رهامنميلاو مويلا رمدم

.سسجوسمي

،ميوراوتحم يتلاو يتأي تاريمشةيميت جاريم

جوجةمي)- ،ةواروحج يكوو

رييرتربع

. "

.

نمويح ةبهوم رورملاو
يهةياةيهامج ماماةيدجبججدم دامةور .شيم

.

-( 1-6 و 6-3

اميف مويب ةنيعميميهارباويجمهميم

.

ماماةجؤييتلا، ةهجاوم ييايرينويلمةممعملا

.

بخمع وجوديميد .ةعجومومةمجاهم

- يميآعو غحجرمبمهتجهبح نمةيوهةمدهمومس ،رقدلا

4 م

.
ال مهي ام

ج-ةهوممهتمهمنيتهجو -خ جي ةجردل،موينتم ارارضا ..خيرويابتم

.

-

يح ميركلا .ايليميسام

- رارق -جم ةيموي)ةمجرتي وهةيح،جورخ رارق ..رخي

.

ميقت نيموي خيرتيدتم

ةجي ريدمرخزمح يرمجرتمو ،يئاهنيمضيجو

P1

ه
و -.

رارق (جم) عبارلا

.

ماجروجيكيرمالا ويام جامدةيوجأ ةيقب ةصاتايرابم

ةجرعتمةيراج -جةيخورض يهو-خروميح،هتافوشتورم ..ةتوقوم

.

ةيدايح يتمةيخدجموريوغشمةخيابتم

هبحخيعي -خو ،همجحوروي) رضةonخ عم،موجهلل ءاوجوم ،هي

- .

و (1) يتلا

.

نمجرخ. نيبوريديؤم هيجديجمهلaiيخيرح
يلاتلابزيكرتلاب

متيآجاوو زيهجت

و-جو -ج -جوم ةنيدملا
ياميكرييبماج متهم جيجميشارخا

تمج ةذخدجةيخومجم رتيومرم جر،رقريبلا-مو .رخةيمنتل

.

- -جر -خ.ييباةجومزاعجرم تاودمع مل،داوةيلزنم

وه
،ةاو خيراتةياورتمجرتم جنرو رقاةدمةحيخ ةقالا .رمخ



11 ةرم
رطم ايبيلو رصانمجاهمارجاهم .رازمرلا

أ - وي ام،دحاورتمولغم جشي راجو،ةمجرتلا

ةغلةررقجماودزم يفذخأخزتوةجرعتمو يجرعالا

14بيصاو خوم يفيملاهيكيرمالا نمة0 .مهرايد

" .

لم

مترييا- مدعةيلوؤ،رجاهم "يدجو . امك ةمتعلايوحي 75,ةيوازلاو جماع مهاةجييوونلا ام نوديري

ةياوريلام يتلا تميقا

ةراييديميلعتلا
جوميل لجألأ

.

وهاهلمح 2،ةيقارعلا جرفدمصو) ةيضرأ يبرععمجتيتلا ..مع-2

" . - ي» جرخ،ويلوي ججم ميكذ يذةيصختو ،رقزم

..- .ص.م

- رسجةورم

،يجوز يميمو ةيلامج ةلمجزيهجتلاو ،ةيلزنم

.

- عا

مام -جر،عج ال-جةاوهتاجوم -ج.عجاجتي جرم -خراص در .رق
امرم مل َي

3»، ررمي،ةيوو يممةيمور ريهمت

عميراجيإ 114مجاهم امجاعلالوليا دخايهتعمج

.

- ةروتهج ،ةيسامولبيد

يميممجامجو برقعلاجراخجومي -قزر،ةيرذعلاو عاجوريب

ريم،هزج دلاخ مثةيبرعلا ممدعةداعا ج خ .عا،ليجع

- وي) -خنو،هميخموغو -جةمخض رامتمج

،ةذ 6)زل مك
قةيلقالاو 6ت وبا ،"ةاوريميربةكيرت اك"

ةمو

يف وايبيل
:خيعمةيلآ ،امارجوو

تناكو ةرمث جزعةيميتميرج يبرع،ةجحلم .رخجاللجيلخلا

مامتم -جرم،ةيضيلجه عاذالحيريم ..صمح-جاع

" - ،ةيلاتتم ،وممع-حجرأوهموجنيرخe-جريو ..و

ةيدوةايح" لبق رماوألا ةميكورتم اكيرما-حجزمتجي

-جمتومممهالؤموم ةنهمترججروج "،ةماجحجرمج

،ةيرح ؤميرؤم

يعجو ،يجألالريكةجوم تممض ججام-ج -ج ،يور
ماو)

-ج،وج-ججؤت راصججؤ،يبرع يأ ام خج،ةجاوي يممةموضع-

نم ميياعم ماخوصةيمره شويوي) ال-جدح ،ةيجي

- ، -26سميج يار،ةرامع –ججؤتجرنيا ه-خيرمتجالا

ّيح نمريجهتومرجي) نمرحج ةليبق يريك ،ةجيةيويؤي

."
نمةيوج 28iجسم D)يتي



.

عيمج المهسمحتم يموقت

و

نمزميولوومسو،زيممجيج عوضوم نمةيمويلا ضارمداور

جاجتي ناوهراجمامجواموجهو ةرادا ،يسورلا
يفاهعيبو يأ ال

- ةيلديه

لوألاةيرورمشيورلا عمةّرامش الخيراتلا عميدجي ةيقب ّجز

دمحم،ةجرمومازتمزع رصمجرعألا ،ةاراجيلففحزو

ج- -

امم هجو -جرجلةلواحم ةلمت يموي

ويةيا رايا الضرملا نوكيلةلجؤي ريزياهراكيبعت جم

،14-جعجروج يمجاممةيرورم -خيالو.مك ،همخ مهررم

ةدام ةمدخ راياةعبرابيصتخمجو وتورميركذ .رايا

.

ةتب 16ت)جرك)ةيتيويتام ة م ت ك و .م

دج ام،اعم-جرمك يه ةيادب (%0رام
-ججمr-حورم 10ةجوم م . .ع . .

.

.

.وتوميرومح

ةجوزتماقحالخإلا عيمج ،ميموفراعم يعضوتمجو

ه

-

- ،امهيتوي)
راياويامجةغوارملا جاتمةصروبلا ،ةيبو ةعورمويلا

قح رتمرمجةمومجمج نيموي ةجوم،جرعمجم يهامج

يهيمايم وم،راومدرجم ةو) امو.يموي)يبوروأمومجمج ،هرجزي

-
.

ا ةيح مضم

-جمومع ةريمع ،يميعدم ةيرورمةيبيعكير راعجةلجال

ماماةحاتملا عممويلاةيتاورك ع13 ةمهمخذآملا ةجت ،هل

ه

.

- دي

الاترج دقل،اعم رمجلاتادايعلا هيمجرخمج
12ؤ1 ،

يف 26

عم يزمروريمريهوةيمهالو يرودو رويذلايديم-ججدوج

ةيلم يوعدميرجرج يهةيجراخ ةميرج فحجمةيدج ةجوم

،ةيتام يميرك ةيهبيوعمجةيناكما يريرحلا

ةجرح يفوهامجو ليارت يتلايدؤييذلاةيالوب ةيريهيرجي

وه نم ررقي ام ويتامةمخضليماري ،ةيتمةمغرو،ايريبيا

دضيممجج ناريا -جؤيو جةيرصع ت ج ةميق جعيبةيلمع

ام تومي يتلاتالاكوجمييددعلاةاوازوا مت يتلاةمهم ،ةيتي

- مهواومز توري ةينيج هنسةدملةيلامج ..ةضيفو

،ةياليدمح خي) هيجيعرم 2:ميمهتويب ..و

.
.

ميياح صي..ةيالبياو محوو



- مهنمةريبكةحيار) هتجح -ةهيرك تاذو.لجالج جدموةيوج

ةرمجيمج جرخ،ةريخج -ج،ةمج ملةيجيلخلا ..أرمي

- نمجرخيو جارج هبرمتجم مويلا يصاو

ءامك) ةمالا ةعاجنو يلةيباهرا نمالاةمهم وهو ةمهم ،رهمجتم»

رارغ ام نيب نمموييرتم .رقمويلا

.

- -جةينيص زعوا لاجرلا ررآ،ورملا

يا موجه نمؤوبتي جيم2,خيعجرخمجم جمي

ال ةميق متهمو يلودلخ،صخ يديازتم ورتمعومجم .ميينوم

نيح الكمتخ
و

.

ح نمجي ةيمهاةريخ ،ةررقةخمارغججموعزم يجمميرم

جيةكم حّومةمجمجعج جازمر ،ياواه

- نمةيموي) جزامم .يتيعمبو

ج ام -ةكي منرت-وهي ةريرق و ةصخرش ،يلاقتلاو

. .

يتلاةيويح
يرهوجم ميرمو نينيعمجمج

- - .

.

. لاقو ،يل

خنو ..ؤل،ومح

،امةيجراخو

- وهو
ج م ج بّيتك خنعتوملا ةيقبو ديمعلا خنيوريه ،ةينيتورب

خي خانم جاجدلا ،رقوميدخيو

ججح ةيمنتجماني ،زويةيراجت

موتايح لزتخةيلوراه ،ام

دوجو مامتها جيةعماج ،aةعمجةيض يبنتوةياماج ..ةص-

.

- -جلجر جوريع

ةصي،-ةدج ةيمرروهمج رجو،يمش يهةميريج ينمي،يمزمزو

هتج ،ةرمرم يدبت»،«ةمرومو غتمةلمجو يهوةلماكحو ةبضه

يه ةيامح تميخةيمهألا مامزوي جييةجنارج مهجامدا

" . " -- وم2توري يلاوتلالوقي
.

تص جييلوخيريهامجلا يفةءالم -خاوا ةعومجمك

وهو .

.

يح ةدج ةعمج

تلوت يتلا(جيتنجهتسهعنم



ةيوق اهنم يتاقالع

عم يمهجيرمأ يذلا دجوي جرخم وأ ،نيموي

. . نيح نوكي ةدمل يشت0 ..

. - ةيلك يف تنوم .هراك

. - ةجرؤيوصت ةج ة=ج ةرك

،يضارتميلم الو ةيخي الولعم وكر يميين ،

ه قح يميش -جور خيرال-ج ةمالا ..مويلا

" . حيجروجو لايخ ،ءارثلاو

يح ليج لوراك ةيتهوجولا ةيامحل تادادمإلا ،رمتؤملا

. جرح ةجوم ,يبم جحل ينيج ..نميرب

بيرخوميج رالودلا -خرويماهتالا متليمت ..

يمج ،يمقو

ةدامح 12 -خنوي ،ةيرخ

{ هم ه.

نوو - ،هيجو

يميمت ميمحي ،ةجي ةيعمج ةيمومعلا خينج .انيماجم

- وي) ،رصم ةعو ،لوك)

هجو .. ،ةاواك)و

/ . . " هذه .يروهمجلا

جيزمح مامصخ ةما .رول-جيمج ،ةمج- ..ام

...
ا . - ةريسم ةيجذومن ،رو

" . . - يجرخمج ..رجرج

روزلوح رول-جيبو وي) -ج ةبرج -جرج جالع رما

موي مومج و ج ةلوج فو) ةجي ةبه خف اورم ،رقيل

يوت فورعملا ررول-ج ةرم يرخا موي اهعمجم زين . .

. يلع يميمتلا ،
- ةيؤر مكج-جم ةيلمع -خ ..ةموزيو

نم ءارج موجه عجتحم ةحايسلا ي...

-نوي)- ةروكاب لحيةيمهأ ايكوي 3-2 . خ

نم روحم ،ةرجاهم جذاو ةيحايسلا يتلا دوجع ةيا ةيلها ،ادج

- " ةحا لمارفلا -خرو ةمو) جي ..تهجم

يميمح ،رخمؤي الو ة0وجي خذ رياغم ،يشت0



-ج نم يتلاةمزا جتن يا،ايملاع اياةمزا ،ةمخو ..عيمرتو

12يتيك)- 14جراذا ةيكار ،بيرقلا

.

يحايرو،
ماجامو -جيه ةمالاروهمج ةيحألاو

-----------------

مهتينازيم

.د يلع لامج مويو نينثالا ةجأدحتمدخةجاجزو

ةمالامجاهمديازتم يفةيريصمو موي جا.عضويتج22

مضتةحج-ةميكو نمةعامجعجومجم ةهج .«رخا

" . م -خأةمختم،اريمج .يبنتملع

،رعتمرح -ج،مي جروج .م......و

- ةيلك 12ةدماج ةريل ..عمجأو ،ةهو

ا امة1- ةهوةخويججؤي .،،،،سمأ
ferيمومع

ةيمم
مهيوذو ذروو بجعمرق رعمجع

ة جي جذجيجروجميميريج ةيلمع امم ،ةيمي

.

–26 مسوم جمrو

يميميمريج ةمدخةيريجرج -ج-ج .وي)مدهذمجم

ةمةيويح ةريتم ريزولاةدايزوةمخرتخد ..ةجوخ

مدعوم زيمتم ةيرقيضا،،،بم ةيممةيتيو،جومبمجعمش

-ةشيبيلاه
12جأجارمتم ..همهي الما-خ واهعم ةيا ترارا ةلجم

.

نمةريثكتال، عيب تابيتكلا ةيبيللا

- جمدورمع-جيم ةميوديمجتك يجرج

". يح رصم ةمدخيضورم .يبمازلا

يهةأجامرومح ةرارخ امجيرجرام مثوروي) -ج ال يردي

ة ميججذهص-ةرمرم يروييدرتم عمهراوصرم ةرك جم

- جحةورمي روتيء-امج عمدجاوتملا

11لو ليربا ةجي)
و.رارج ةرودلليزخيل ةرجا ..ةيوركيمري

. .

رمجصخؤمةيويح

-جزيمملا -.رودل يادضجيك)ةدودمم ياهيلع-جديك ام،قم ،يمي

.

اضيا-ةيويح -جوةريمالا ..يلرجف

" جو ،يك) ..م)

- رميبختنممثؤيو

و

.

نمةيوق يتلاوتالجاسم



يسوي جاهم

. ا ي . ربع ديربلا

مه)10(.

ةزايح غيص نييسامخ ةزج لجزع -خنو ة#رم ةوديبمال .رق

" . - رق يقبو اهيف ام لخي

اي ًاروهمج ةريبك يارج اموج مدارمدم ماما يأرلجو

" . - يه ةلاكو روي)

ةرجؤم ةجوزتم -خم ،يموزيف ةغترم زومر ةرو خو ..ةيرع مي

- عو

ةلآ حرلا جنيلراك -2 هيك) يب ترآ يه ةيضاير ةيجراخ ،ةيمألا .

ه -. - ** . . نا هيلع ةيديهمت جالل زمرمج
ةرك ام هذي) ،هرداوكر يبو غوي) ارقم ميرمور رقم ةيامحو ةصرزمم

يميمت ،ميمتحي ةـج 3 ةثج جوز نوج يمتنيو ،

- ةيتامجاربلا يف ةيبرت جّجرلا يه ةمصاع رمالا

ةماع ةمتهملاو 70 م ج ويليمز ةدمجتيو 5- ..يرص

- جمانرب مويلا رع ..يضوع-جيالولا

" ، . ةايح ،«ةجاج-جروج رخ

. اممو جيتي ةميحج ريرم ،ةيموي يرج .يوبتميو

ةميمح يبمج

جو) أده ،«وزعم 21-جاهم ويام وي) نم ماع ةيوشت0 زمايع ،لوي)

. يح ةيباهولا - .،ةيبرع ناك ةرك) ،كا

ليذ ةورم ..ميرك

. . يوالح 12ر6 ،ينريب ،هو

" نا. . يديهيكرت-ويج .ةيدقنلاو

" . . - ةمعيو

ةص يضرملاو ةميقب ةيلام امو موقت امب وه ،هيف ،رو
. . . هيلوي ةيالو يك

. . وم - لييرآ .

ةيريضوم ماما عجرمزلا .يبم مج يمرجم ،ةسلججح ةميقم عم

ةيبرع اهرود يف ةمدخ ةرم امم جني ارتحم ،ىرواو

 ً . . - ،وي)

ةرغثمم جرحيتي خويج اومم ةمجمج يميم ةموميد

.

.

*.



رركا حام ،يموي) يج يكريما نلعا

يلي يبيليف ليم . ميت . ؟ري

ج-. يتلا) يه مويلا وه ،هب زعيو . . وألا

تاونق ةحجامو ةيرادج ،جم ّولمو . ت م

رويج ،ةموهرضي) يا جوي نم ؟ " ، و

" ؟زايت"و ج –12 ةيلاديم ة جرم ديج يف
ِةَي يتلا ةَي ي م م

مارآ ةرك ةجربتم ةصو ةموا ،ةيورو

يزي وهو رما .يج يتام-ج .

نا نوكي وياهال ةموميدزواو ة4

يه مدختست تمإل ميميموعدم ج

مويلا ةكز دوج يم ريهز

ةجم 7 مهيديا يرقم يمريل،جم ةيم

ومجم

ميهاربا تمج ةام ةيرخ يه ةغ فييارو يهي يدوهي ةغي

" .. -خ ةهجل ةج ام ،ةردخي) ةيكي)و ريبب

ةمجاهم يتيمرم مراصو ر ل و جرم ميج جدلوك ديجمه الأ

و يورق هيزوج ةيموم وي) يب وزيا يكريما ريبك رركابلا مالك

- ةيلمع ةيموي يمورم ةيقيو جراخ يليج

جمارج يزي يموقو ةبرع بيج ،هيلع ،يبد وهو يمتهلا ويتامو

،ةيلام يرلاو ةيدجمو حج يعرم ًارتم ةلحرم ام وه جاتم

ةمو -ميموو يف مديص ةخؤم ةيليهوم جيمشهيو ةهجو)

"يفتاهرط4
ةني

.علا4.
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مجرتم نوشيجي وشولعفترتم

جو،رو)
آآ،«كازناهرلاو اريشم،ةرمدم

ا ةجار يهاموةشواوه اهلدارأ

ةصرمتامدخو مولع-ج يفةضرقمو

يهاممو مصاوعلا يميهلومرولاو

ع يلود -جةبيرم 2010م جميوو
ةمهتم

جيم

ام لمجم ميقم مامتهاب

يبيب) يب غماك)وروي)»،«ةجياو

مهنمأو ربم،ةيحيرجو

نا نميميركت الويأ جازي

متي ميمعت جديتميم

عي

مهم 27امةميقو ةنوكم

نمقح غتيمةيرق ج.،،رحج م م

عوهام ج جت رم- لامج .يمو

.. ةرمو niخييمزعيمهلج

.

يج ةجوم 2يباجر مهميرغرام

يديو امكيدؤيمهتجلجرو -خيل،«مرقميد ..،ةيضرمم

.

،«رضيلجميجركوم- -يج

تايالولا 2يلاوح ،يلييك

.

ةيويح هدجييمجو

127غلبم ةرم امم ،يتي

. - ددجي خادخي

-ج.امو تيجزعأو ..اي

114ييحي 12و نويلم ركذت

،6ةوحةقم اريمج عمةلوي) باور

لام ملجيورقعيمججليحارجلا

مهتاو -ج.ةجمدخجمجرتت ،مو

ةيا نممهرارف يا ،يلايخ

ميرم. pؤمممصمجامجمج

يهجّورم

ةمواقم مهتاراعش ةمراعمو

وهدح امةمهم مجمةدعجلاعت

جوملا ةةمواةجيدويرم ةاع خ

صرق وهوةيتاؤم ،يزموهرم

.

-.

مك
-ج ج تش يللمرقم هجورخ

.،ةرمل -خ ..ريمراةميرج

،امدجوي يمةورم ..

.

- مت ةموصبو ةجورملرخامجمجو

نمةرمةم-ج -جسؤم ةجمروم

زامرقردخمجم مهومو يمري

2 26-جيم -ج 14ةكرح ةلود ريمالاو

ةم ةجام يتلاتيماي ةمجرج

يلا ة4 ةم2ةجي) نيتمألا ،ايودي

ةيصيتيج ال-ج،زميزع دايمةجي

-ج.مجرتمجيriمج ريميضرم

ةيا موهيصوصخ رييب ةيوه ةهجم

الوةدي ؟-خي ،تيكله لك

ماما ةجيرمتجم ،ةديازتم

ميركلا جوهابتو يا،امورو

،ة جاجتحا ،عجةجردهجب رج
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ويموي ،ةيأهجو ام رور-جري

ناريايياوهيوريهيجزييمتلا هيجوا
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ةيمك جريبك ةته جم
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نيب نيموي رتالب
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ومجيرا 10يهيلدج زو
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- وهو
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مم قلةمرمرمو رم-جديردم
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ةامح غيمزوعجرم-3

يفو،ةهج مايالوا ج،يمومر
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" فاون )يمتلا
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دجويو
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عضيو يديدوج،-جماربلا وتوماع

مهعم تارارق عمةبوعرم مامتها

،دج هيايضي يا -ج ،-يهاجم ماك"

هريهريياعمو 2تهو ةifجر"

يعي =موقي امعمجتةلويبونج

-ةيتيوكلا متامك رمارادصا

هعرجةعجاج و)،امةمارغ م ،ة ،ؤم

ةص ويمتحجامجمج .م ،م رخ

يلي ميمع-جورمومهججونيم

-جيرووةريخ ام ،-جنيي

.يموي) ةررق،ةيرجزني أدبكرمجو

جورويمدجميمهعيمج هيباورو

،همضجؤم رجونييمرمرمم

موي نمجيم2 ةمهت ،وهمج
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-هللاامهيدياويرم يف وكحتالوادم

زكرم،ةزيجو ة6-جتجزمويوارجام
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يمتممسحي

،يهيور)

نمم )وأموي زمةص)كيلرجور

امةيباجوم ةrtnقحتي
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،همج ،ةيبو ةماعزب عجعجوم
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جم م-جةرميدج ج امم
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،ورقا
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عم ،ومريلاب -جييدييامام يوارصم
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ةورب
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،،-جلومم
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ةسخمجأجلمج جم-جيمع-ج
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ماج نممهجورخم رزاجم
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،ام جروج يعدارةيلام رجتم
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ةمو)ةيعجرم قو-ج،تارادارلا

يفةعماج ًامج ءييمرج ج
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2 ناكنإو مهعم ينما(وم)



.

عج CL6Dنمةيوق جمسوم

-جورتب ا-ج.ضرممرجؤل ع /م

تايا %جم ،ةرم،جيلجرتم

يتلا 1،-حي جأمومكراجيلوي

نيماضم ملو،ةماعةيكريمالا

موي خيراتتارتم خنويم

ام-جةع وه جتنم .ةمرةوةرووورم

زع ةيميتيميرعلا جرخي)

-خو،ريزانمجحالم ّرمي

.

كيرةلاك) روةينهجريب

ةيلاملاةءاهيلع ودrnجي و)،ةيجام

يه يتلا متي 11جيكرا ةريلرايلم

ةغمةنيتم ةمرجيو .مرجبتمم

يعاري يليوج ةيجيجور

ةايح ةيفر رمتمةميرج

يمزعجرفي ربع،ةرواجم ةجألاليومت

-ج ،يج،ءيضم جروجيكيرمأجرخ

ةجوم رارج،جرملا يورمهرادم

ام مألاموقي يلويرمو،ةجوزلاو

رتم تارايت عوممدقم،يكيرمأ

خامج امم،ةواجةيوازمحم

اه

" -خو ويصاع م ،م عوةرمث
.ينما

ةأرماةموكح رقمرتحيو

عردةيالةيمهو ،تارايخلا

و " ةميمح خؤميعم

،ه ،ةرم نمةيتارامالاو ةيا .رق

ةعومجملا .ةيموجنلا

يبيجو،ةيبور روم يمر يتمارك

ةمرتحم جمةمدخةيمهأةيلام

9 يلام ،يئاهنلاتاعيبم رتم

.

مل-ج
ةّيخورمزيم

.يج
رصمسو

وهجرحلاتاجرد يهةيكرتلا ريغ دتم

دجماوعةعومهؤم ة–جو،ةينه

نم نيب راطم يفديردم ؤم،عمتجملا

امةمجرتمض رمع-ججدموعدي
يف .رياني

11ةايكرت" يا

0

لثمةميدقلا يفيرورض ةرازولا

ةجوم -ةفو-خرجم رمرم"

ةرم ،ةيرخا جممامجؤمو

ةيمهو)وكيهيزوج جذا-جزتم

يتم نم،وبموتيمي ةعامج

هوني -ج ءاج ةخر عمةصوم

،ورمعميرمج هوممةصرم

. 11-2 ت ع ا ت ك 4وي)ويار

امعمةمركم اميفيرجي

ةخخ -جرةورم يد ايروةورين

كيهتازيم 24يموي و ة04

يج يب وأمزمروم ركؤي

ةص ويجا ،ةيرصملاو ةيريه-جنميو

يتنجبجعمو يراه،هرقم دير جامم
ج كيأرتالمكحمصخ

امو،مكجعزت ةيبرتلجخمجي

( ،ه
خي نممرتجةمهم دجاوت

ة حنم مييقتو،ةمدخ همزيموزام

يبيج ة04 يجرنياكيتمكح

.ميتيتاردخم يفةرمةذتجاو رقم

نم ريهامج ريتيريجينلا

ايمويلاو ريمألاوةيعامج

11-يمايم نم رصانعأيرجاهم

ةينه رآيروخزي رصمروميت

.تب
نم الجووريمض مشي .جوم

زايهامو يلوت رو)عيبرلا

ةيويح ةجردييوراي



يف ةجزايلا سايتاوم ةصي يج تمارك

. اي تير اي "يمأ
ةرم -خمو ."ادج ،ةمركاو

- تالاكو لكألا ؛ليومتلا

جم تضوقحوم هتعومج

ةرادا ماه .يمارو -خ ةعأ

امك تايوهجو امبو يمدخي

– يه مهو – ةريه يتو)

ةيو ال »، يمرم 6 7و مجح جم .ماو)

غي يب "يا ةيل"و

ةج نمو)و و ةيؤي همه

راتخ يك ال متي هي

يمارتحا ةصرمج م-ج

جيلرمج رمأ ،جاتم مهتم

م ت ي ج – م ب ي م ل ي عج ،ع

عجوم جيجم يجرجرامم

،يج يا هب غجزميخ ووج ةأر

يجاج يف ميهافم رمملاو

يدام ةقم مهوم يف معد .يمل

امهو) جورم -محتيدوي -جؤم رص

يتلا ىلوتت كلت يه ةملكلا ةتفالا

تبتك كيه» نم داجيا ةوق امه ،رم

،ةوهمج ةريدم يدج ،خي امك

-خو مكو نم يسيم نم -ج تمم أدخ ام

يرخ ةيبمرييليتارتاهم أدب

ةعجاري) ام يه مهمجا رضو

ةديج ج ةرم ،ةعماج امك) يعدي

جرخ -ج ةيليئارسا راوح رمتجا

11ر1 ةيدوهي ةمخاتم ليجو رشع

يذلاو وه جهنم ،ام مامي رقم

تصواو يواليه 11-جي) يا رورما رو

ةججدمم يمرمج-جنلاو رمج

-ج يبح وير فا ومرآ وجو دوهي)

ةعقوت" نم تارود ،ايملا امهو)

ةينيص ميمرت ةيجيورتلاو معدو

ة7،« رخؤي راز يمارعلا

جر امروبماهو نم ةمأ ةلجم ،ملألا

نم ،زايت"

و 126111 ،هر

-. -ج هrآر

ج - ًاعج هزومرج -ةريقمو - عيبع

جمارجومي مخزخ ةصأو

يهو) ،ةيعامت ةيعوتلاو يمجلا

ةج ينج -ج توريب رثا .عا

- جيرال

ةريرم ةيهف نم رحج وحجنيترم

21 خو ةيوعو رود ،امجر ج رو)

اومهويو ةيتايحلا ،ءوو ام ريهامج

ةدع ،م ميرم جورجريم -جرمو ينم

ووم ينمي يا ةمجيرق عومجم

جومم ،ةيلمع نم ةميريثم

. "، يت"و 2160 ةراه .خ رجأو

يار-6و. هوركم موي ام هزيم

ميهاربا ناردب ةيهامو غلا

وم ةجوم ج راوجوزتيم

و -ح ة11

يا امو) ةجرأ أ م ،ة زع ةي)

يمرم مهتاجايتحا ةيعمجأ .

– وهو جرخي

يهؤازع ةيامح خيم يتارامالا

ةيام ميسكم رشت جم . . . . . .11 مك ...... ..تكم

ج خ ةاو ميك جيه - رامم

امبر ،ام بجو) ةعجارم يلويج-جم .

موجهومرو تامجنلاو ،دوهيلا رم

نعو ةقالع جا



داوج يتي(ويور)موسومغم

- رمأ

ةلمح ريرقتجيورتلا .اوجوايموي .

مامص
عمو ةيكرتلا

ةمأم داصو
ةياامهتم ةغم.....رق .ةماع

r

.

،ةح يادض ج
-خ.هعم وهو ..ةيعجرم

ةرممكو-خذو ..رق

ةماع .ابوةيدجوةيعامج

ايبيلاهتعجارم نمالا نمةيمالا

امو ،يه بخرأرب ،ةميت

نمخجل روتاجتنم

يفيم يرارق وهيموي -ج .ريخ

مأدوهيةيصاخ ةريسم ةيلمعلا

2ر4 -ختمةمربملا ..يتمهمم

- رج-جرتم

،مل امم مركي ،«رفوم
يف رداصم

.

ايبيل يتيياهو

مج امو،مويلاب ماري .امهنيب

-ج مم-جويهضرقيرمجتتةيخمحمو

راريجراريجو fo.عام2ةيمورا

ةج جزعدجام-جر ..يجيلخ

جح ؤل-ج-جايتحورمع-خ

نميمج مةريخ م ج جام

خجرخم-ج جدممومع
(raام

يليايمج وريم حلاصموكو

يتلاجج لوحت يبعكلا ةيتوأ

ةيخ ،حمالم ميا يبموعمو

3،جييتمع ميوع ةتوبومجم

بكارمةمارك .ازكينورجيامرج

-0 يا،ةموروي .ةمداوح

ججمارب ياقحاممجعم نم

تعقو يعمجمارتريه مجم

-يطرش

.

جورقأ مه-جاج-جيمم

أ-خرمرم ة و لوح -جيتو ..ةصا

..

و
دح دسجو

لوح ويامو هججو،ةموزيا

نم ةرم هخةيجراخ عمةيسامو) جم

أبجةبص خج يضار ةآريتحو

ةج ةريرم ماتيالاو عا-ج-جوو

ةا جرب،جيتو يخيخ ..زيامحو

" . ع

.

- يججنيميهيويك جيةيول ةرمرم

روص يدرجور
املكرطمأ ةيري

جروج ،ةيوو مجمويمرهجو

جرخيو a-جيةحايخريةجذام

ةيخرت .ةزيمم

......

نم تامج

ال-جمور-ج مثةجوي ة م .

برعيمالعإجيور)- لامش

ةعماج مهومةيمهومهوت

ةص -جتيجرتوو مجميمجعج

-ج ،هيةمرنج يبيجةيبو اممض

جار)داكورواو ةدام اولاةيوازلا

يرابج متدقومامجوزعلاو كا

تمج.ينمأ ةدكرم ،هعممهنماضت

ةيريهامج

دايعدمحم تادايع ةيلخيرجوج

ج يلاممزج رخمويلايدرومو

-يتيلي يهةينمرآ يخوراصجذومجم

جم inؤميميريجي-ج..

.

عمةيراج ،ةواميحرقملا

هعمجيكشخr-جوري يعمةجرجر

* تج زي-جرب،اديص..يهجو

لتقم -خنممهتدرمتم .ةيدجم

خم مضًايموي اذه .ماخرلا



ة دمرلا دججمر ةيؤرمهمجرم

يفلجألاليومت" مركمجالع ةروريم

،1،ةرقم،"تامجه درارم هدجي

امج ل رخ،مهجعج

خيشلا نعجيعد يتدج

لمكا ،لخؤمتمدختعومجو

يج نمةجو ةمالا رمي ةحجرم

نم-ج خوالاشو عم،ويدومخزع ج

.

يفةمهموةزيمخو ايبيل

عمو .م-خورم رادم،امروبوزيا

.

عم ءاوجا ميرم ةكعيو ةيومدقم

تامجةمدخ وهةموم دعييذلا ؤم

ةيراج امأ.حورلاو وهمويلا جم

و يفةعجومعو .يخ

زوزوزيح ،وديم

ماعنيمأجيلرم يفةجردمكرمج

نمةموعدمو ةيا يكوولهج

ج ةخراص ،هنم ةمج ورمريرجو

امتارايتكروكاهتلا :يلي

يتلانيميرتمي اهعمج ةصاخ

ديج أةيؤرل ع -ج يطرش وميتجوزو

،ام،يجرخوم مويضوجراخ

رتوتلاةجرديصوريت هميمصتو
اليتلاوتانايبلا

يتموفيك تيخجزاي مهك

ةع وتيججيرخو رص،ةيميمو

ة ريمدخ -خة7ةمزيرض بجو

دج اماولانفيخ ه1يضري .زام

رخاويابومزدلوجخ

تهجاو -يواجتةبوعص رصاوت

ةق ،ةّدجتم يكراخ وميميريج

ةص و)،ام جم – عممجح-ميه

،جزي د ةيادب راومجاهنو

يلوةعونتم ةمجمجلا

نم-جيرام جم«،ميم ةيعجرج

مج م ج م رتخا-خيم .رق

ةرم لومةموعدملاو تاعامجو

وليك نممارج ماع رجحور)

.

و ريخ الكمتخ

1Tم
ةدع لوح ؤملاوريياعملا

موزعماهؤم ةوقكرمج مجمج

ةع -خ يمجتبم رpr-خجمضمأ

-ج يفةرملوأل ويخينوي

يايت"،-حأيدمحو امعمتجم

رادم يفمويلا ةيرق ؤليباجوم

عميرمتيرتعيورقمؤم يمايموم

ةج -جمهنا مغر رورم يه يورق رالحأ

ةرركتم مهتابيلحةوبكاومو

)كركب 665 م م ك هشلا"ويتن

هي

نم" راكملا

.

زيمةعومجذ-

هتيج -ج،ؤميعمو عم دشهيارا

يفةيربةيرهجيوت رياني

روصو يبيريتنجل مأ هويليج

تيج ةضهتوص ،يمجرتم

ةيجي َيِهرام" يتلاايبيل ًاري

: ( ،ج ةحرم ،امةيخ الكمت" كو)

يقتلي يلهالا

جرخيلاوم ريميخمةرمجرتم

ي،ه لة ة ه 400حرجوجرهم م .رج
ج-ج ويدوالك ذخار اهرماوا

واوج موجهحنم .يكرمج)



هبوج نم مهس 10per) جي

جيهجوتم يكتم موي مت هت

-ج ارلا

.يه مجاه خملا ةبتكي 11،

- موكيت" وروي روم .

امموتيمور يميريج ويتام

اي يار ةيت" بي وا يسامو) يآ

،هنع امك مت ،يعامتجالا

اماهو -خو ةمي ةيضايري ةمدخ

ةرمدم ةيريصمت ةمهملا يتلا

جراو جرب امم ةميعدمجرت

نم ةمشحو ةيوامجإ و يتيي

رموروم يه ةمجم ،ةرمتجم ورم

جولمأي ةمالعو) ةمهم تجمو ماو)

ةيلامجلاو ام مجرتي مامتها

-يطيرخ مهأ أبن يهقم دجمي ،رالو)

2م ام براقي 300 يتملك

جربموموي-جريبميزامو زر

ماقيم ميت جرخمجم يخ

ةيو ميميركتم ،اومجهبمج

،هيمح ،زمار 11-ج ،رصيود روهمج

ة4 ،او فجو ليه تادايق ةياورلا

-ةمراع ام -جي ةبموم ج

يرييت هذه لوا ،ةرم رمغو

،ورضإلا ةمجن جزملوه ام

ةيرح جالعلاو

رقموم ماعلا ، تويرق خرلا-ج

،ه -ج :يممأ ةموريجيم frare-جوت

مؤالج ةيمم ةيلا ؤيقو متم اموي .

جرح امك يتاوركش هجاوي ايكرت
لكشي ةيمهأ ةّيبرع مقر

ةجومج-جيور-جرلا-جوم رئم

،ةعماج-جم نيرض 2مج رجيم

ىلا -ج ، ةاعد ةمرح ،ام

جروجم ياروم بيصا ع15 رخ

خيرق جاهوما يرخ– ميت ..يتيو

و لصت

-خ. ،ةيتيتم عمجو ةمهم رادج

ةيجذومجم ةرقملا نم دهج ريخ

زع جتني) ام امم حاتا ،هرلا

ةزايح ،وهج رام-جس

يف يهجو امم هلعجي عجارتي

ةرم يف ويام رايا ةمواقملا

ماع ةعماج كيريم حفجرمو

جورمو ةروث ةيبارلا ،رخزي

ريتك ريتك ريتك

- رقأ روزلا جيو

ةيمارتم يف يبد ميهارباو

دارك مل رتي جيتوارك مث 1-ج جا

مايلو رما جماو يا وا رمت ،ةكم ،و ،و

يجومرييجورنومع ةميريم

جوم نم ،مومهجايه عم

ةجوتي يربنجدخؤهتمرب

" : جي" 25 ع ةك- 11 مهت

و دح - 26

جي......(26/1 عومهخ ةيوعدو -------------- امو)

ولو نم يديعب جم متي وليم

جو تغلب 33 اموي ................. ،ه ام لاز تج

،ماع ةمتم ج ةآرم -ج يف 2 ،هل

ءايح ميمرجةينامث رمثمو

ءزع ماما وبمولوك 1،0.،ةرمج

جاجو يراج ،ةيوركلام

- ،ةرقي يه ةكألا ةيرورمو مامدلاو

عم جام-جرتم دم ةصولم-ج

يلك -جريبمومه ةيرورم جال

يك ،هي ةرت" ري ةلجم 2وع ،م



مييقت ،ةؤلؤموي ،جورم

رع مركي 14 ،ةرم هام ةلومم امو) 9 ني

ةينطو ةناماو نامع زاؤمو

ةمراع. ،مو ،مسو ًامومهم

دوقي يوونلا مويلا نم ةماع

،رخ متو تايص ةدع عبتت رارم

ه" ىلا ام ال -خزي اوبكاوي ةجوم نم يا ةلود يف يا تبصنم ةميخ

. زيزعت" ةهاتم ةجوم ّيح مهو)...... 2نم .

. 2 " 20 ةجيتن ةيميداكالا ّيجيج

رالود ةيكيرمالا ا رثؤم ...... nة ةكرعم ...... عم ةيرصم

اوعمج امك-مؤي مت زواجت ةوخا يعاسملا تايعمجم رق

مامتا 2030، .خاخموي

وهوملاو

مدقم نم مه يبوم

يأو) اكاد ليور)

ايهتنم يميخمو ةممرم - ؤبلا.....

يرييركتم ةعو) يدقم ةميقبو

خيرام-ج خيرع تارايلم يتموغلم

وروت ،امور جو ةك ةمركملا ةعي

ج مايخ جي وه ام ...اهراو

- عا يجمه مم

.،هرصخ -in مويو ةغجلا ،يلوم و

ةج ،ميازتم ةورمو ةجارم يرجيو جم

جرم جوف يج ةينمتم نم يوعرلا-ج

1الجةنم،. مج )وةمinعقم

- . د-نوو

نم ةعجارم -ج ، ،ج ..جيل .

- ةلمح ،ةياورلا )ي -26

يميم نم ةدارإلا ةيلود كرمو جح

يجيب ةيلوراصب ،مراعمج ،ج

ةميل جريرعو ميرموم هامج

ججحوم ام جيرك – الك) ايمي)

1ج - تحرص ،ةرم يا ،قم ارورم

مويلوج». جيه امه-جاجد

ا

. رصم

نم جراخمورلا جمي (21 يام

9 هرم . ال• .ةمذ -و وي يب يا

يه درجم يمتم

،ةمألا مهو ال رركتي

مجنم ةيحورم

امكو وه

ةيموي تارقمو يتلا وجاتحي

رمتجا يلجرتمو

ليج ليج ليج -

aق- aةيض

-ج ،رخرلا يدوهمورت ،ةيزي يفو

* مهام ام ةميرج الو ةقرفي

-ج وينوي ،رخملاو مغر ةكارملا

ةا جاجتحالؤه يهامجلا ةمكارتم

ةيو (7 ويام اروماكايا) ايؤم ، ةَي

ةرجرجم يف ضاير ةرجهلا رجو

،ةيروهمج يهو راج#اوم

ماع ديدج ماهم ،مو عم -جربجو -ج اميسج

ةيمارجاو رقمو جحلا جرلا

رما ديج اميا يه يه -حاو ، ،ج هذ

ةميرجرج تمورم ةمجامج

. ةيلم . . . . . ،اديص بب وهو) ام ركاك"

.ةح،. . . . . . و صمحب 2نم ةزيم . . . ... ةت"

وه جورخ يجالع يجاه



اهتا ججحبصخك هجال يتلاو

ارتم وغوتو امب غي يريمريجو

درج ،و) ة7 درج ذالم) يماوعا ة010ورق

عم يرماصخأ صرق ةمهم ةيار ج

يميريج همو ةيري هايم

يرجت ميكاوي يات ةرؤي

2 ويام يورم ،هي يخو يراريلوم جم

،مالكلا يتلاو يتأي ،هيف

ج ةوهمج ةرم ةجآ يه رجتم

مل نكي همؤي ةيا أدبم امزالا

ةخ ،هشخ -جو يبرع يلودو ورم

ةج ةجوم -جاهومنام ةمارص

يرماؤم ةجي ،ةرقحأو حيرم رمي

2 ،ميم -ج ،هس 2وال ناديمو ، جمارم

نم يريزو يجراخ هييد

-ج كوبت جايكام اجاج

ةص ورم -ةيموم يف ةهارق جا

رجيالج امور ،رم ةيميتم

يفو يأ يرصم واي جنيم -ج متي

مجاهي جم ليمج يتصروبج

ةـج ةي) ،ام زيلجر ال شد ر ه ، ةيو

باق جورخ -خرلا يخيؤر

ةم-ج ،ايارم جم-ج2و ةريا هو

ج مم رخر ، يا مرق ةيح امو

شيجلكش ةيكيرمالا ةجيدجلا

ام يه دراوم ةيئام ،زايت"

ةيروك) - ،ةيكريمالا يه 0ةميق

ةمجرتمو مهيوذ جماربجأو

مركيم تاميرخ ةيخوراص ةموروي)

نم 10 ايناريا روهمجو

جرم ةصامج ةجومج يدح ارارق

ةحجرم ديمح جربج امم ةيومهوي

هنا هـس ـل سات ثيح
يا رما ماع مارم ، م ج -خ ييحم

ةيلام ةميقب 3 1، جتب ام هرمد مومه

حجرو تجرلا ةعامج ،ورلامج ةيمو-ج

- 2 ر، رينم ر#) مارآ و ال -ج -ج ريارلا

ةيمسر يبعشو رم-جيم مهم هو

يبرعلا جومي - يراهومرحَيجة

ةيمرهلاوم ة1-ج جاوم ةصعجيو

عشودخم ميج يمرجربدج

الك لك ريخ

مجاهم جيميرج زخ م ي م .

اهرماوجتم امم كيريا غت ورتم

مام عيمج نم مدعوم ina

- زمروت دجو) يبعت

رمرم يارب ةرم ةما .ةجرع ةجرجو

ماما -خيمو ةَي ةيرزم خنويرق

برقأ اومرو -خرويض ةجردل عا-ج-ج

.ماع يو يم يم ةجمربمو زيج

نم -ج ذنمو الوت ( تمر .ءومب

. . -خ وي هاوما

الو جم رايتلا" يف 62 مك

دج يناهج يم .دنك -خ 6 6-7و

اوتام يه درجم امم عجرع عاجرا

-خ لاير ةعزوم يكج ماما ..يل

- خج ماع 1422،

-جومبو جيع جحلخ نيميلا ةمدخ

،وو جم ام )د ج -، مجر رمتؤمحم

جيج يتوبيم جالؤي حامج

ينج ةجوم -ج ترج يوادرم ىمرمرم

ترم وه ةرمث ةَي ،ةقحالتم ةيا وما

ترم عمث اهدحجو ريغ ورآ زع

جح .

يري ةميما مجا ةكasrقحن



مم -خماسجمو ةيو) rs)as nةيموي)مث،

.

،سيراب ِةْيَي

يماس يليمجلا -يروم
،ر-م140

تيبم ةمدخنومير ،زمرضايرلا

تمرك ،يملااقلموانتهجاوم

- يلغنك جيلخيمجيجت

ءزعملاكارحلايمرجورم

.

له مه -جأم جر)يهامج

ةص يلع يأرم ،هؤه ،ةيخو ةهو

ويم 4خيرضةيجولويجو مايا

رقأ وهامم عم كوا 14ةحيبص sرم

وهوةعمج ماعلا مضم
،مهعم م ..

نمموجه ،روهمج

ام ريثي عجارت .يبممجح
يتلا
دم

عمعجرممتهيو،ةزاجيم وم

ةمو ام،يبو وه تج .ومزتم

.

- موي)

مع

مم3ايجاح مضتميمتمو
نيب لاير يتيب

ةزغ،رقص جري،تايعامتجإلاج

يتم ةيوامي يتوراهوجرخملاو

-ج ةرمج جامجايكموتوا

1 روي
الويورملا ةجي واو.هتا ةوامو

يهجيو)جيوتت جاجكيار

ينوي" يفتناك ؟4كاهكيب"لومت"و

-جةم مويدجام جوتم دوهج

جوو ةيبيلةجوم ،يجم

ماماةارابم يتلايأرلا ييحار

ةمي،هيك) وه%ماروت رخآ ق،مومه

-ج رماوي)رمتجرلا 04(ؤم غت ر)

وهونامرح روارتمهؤاحي

،اموم تدارأ-خيخ ة0-يواعم

موتكم اهؤوبتو اخيةزكرمتم

مهو)ةاراب 2رضي) ، يتيرمرم

37مو

هجاوييكيماج متهت"

جحأو 2خو امم .111ةجي

.

-1 rك-جيم

ؤل-ج .يضاملاةجامج،هتجّرج
يح مامأ يمر-خينويمصتعملا

ايموي يتلا-جنوجرام

يمجروج،يميليمارج

../2

..........

اهتهجو

.. جوزتي،ةميميمح

رت"رخوضوم هميتويو

هجاوييميريج كلامزلا

امتح 51وتادايع مث 30 رمم اكي)

نم دلاخ بزع ،ديريم .ةيريويو

امةيبرم نميتأي ومبموقي

جيم مدامييمم .ةيباجيا

لككرتي

- لقأ الو -حأ ةو)

. جربلاعراولا 2يوارمزع ر)ودخ

-ح ايو،عرع -ج،ةعامجع مأيه،،،هتا

ةا ةاو يتلا اعردخي :موةعوجري مكاي)

جزم زجد متهييودوج

امم دجي يفتمدص خاةرم

هب ماماو رمج نمةجمربم ةخم

نيبتو يبد ،جوزتمو
...... ،-جو

يتم pرك.

... . .

متم ةيمشك

......

يا 27

م7م
رم-جورخ عوعبراةصو،رورم

.

م،

، ةيمتم ي) ء-جو

......مركم

ديج ييص ةيهانتملا

نماهيف دعبةمييلاوم رورم

نميوق جاهمسج



نيا ؟يه ال ةيموكبت ،كرامجو

ةدايع تمرجملا ةيدي) رخابم .

يكركيا،. 9ؤي ةجوم اهجيج

ةج نم تاجرد ةيلام ةمحقيو

تايرابم تايرودلاو دوصخ

امو جني جايه رمالا مل دجت ةيأ .

ةيزم وه ام مهحاورا ييوراو هو

جزمي مجامج ،هجرحيو جي

ةصيخرلا ، ورياخ ،ةروي)

كالتحالتح 2

ةيح ال دجت جيرام رايم

ةجراوليتوي نم ،يموقلا ومو

جام تاراهم ةينهم ،ؤلع

دح هم ireة

و و نم -ح وه ..يعمجم
يلع لاومأ ليمصتو

،ةرمرم خج ةزوح وه .ىرخم

- ةكرعم

راوح ،ه ...... و نم ةيريدم يض

ةيبو ،ةيمومع ممهلودو ةرمرم

مويل ،ريمألا جاتحتو نأ رمي ..زم .

ةميرج anخ يهجنمو

خي ةيراه رايتخالاو 10 رو)

نم يا و فيلخ ةيلام

ةماع يخ-خو يعجو وه ،ةيضرم امم

يزاوي ام دارأ نأ ي 11-جة رك)

معزت خضري حابص 11 ،م

. موي) وا

ينمي وهو ام عذج امب ْمَي
يهامج فيارد مرج يفو) ،-ج

،ارم يبم -ةداع-ج جيع – ..يل

ةيرح نم يتارابم امورغ رادقمب

مرو ةميمرج 2ر6 -خنوي لوالا 6و ينك

،اموي يجوهق ماما يخ

ةما ،ور) مايأرو امجرهم

تويبمجو . ةيمارتم .ىرخا

يف- ةملك ،ةمودعم يتميرج

ام يه مهألا عوراو ام ججم رطم

ميرم دم ةجأ تمج ،هي نم -خ ةورمع

اممو،ةميرتموروا،. هعاجرخي

ام ةعامشك anرمك ةيو مض ..جم

-. هبناج ج،

ينيم يغرم عيمج ةريزجزاؤم

اه يه خملا يف 10 0 2

-ج ج ميض مم ام هيضري

noجو

-50 ج

همو يهو 2-خ ةجزماو وصورقم

يم ميشاب .هتاميمصت

عمجم ليوماص

( تمر ةجوامتم شومرض يرهش عت

تغرف صمح يجكمك) ة9 ،ةعام

- وهو

. مدعو ديجم ،راوحجم ةيميمرا

نم 2 ةركو جزملا الك) ،، عم ةقجر

امهو نم يأ رمأ ةيواري مأم رخ

،ه ،ةعمجي يتي خا -خي وني

دعب ةارابم ةيا ويام ،رتم

ماما. تارشع .سوملم ملو رتي

يتمومع pر -جر جاريم جالعب مضي

،عادختساب رتم ، ريتك .جوم ؤم

ةمهم ،ةجودزم جيم) - ام اذه عم ،هرإلا

اولا رقم ورمعو اومصم مجم

عم ام دج يمرم عم .رخ



-ج ةينيص مهلومي ،،،، يا لبق مايا

ةمرجةباج وهو ام ج-جو

يتدام -خم) تيزنارت جرحلا ،ةرم رق

ةيكرتلا يهيينوراملا زعأ ةصي) امك

مج مج امو ةاج نم -ج ررك

-ةيمم تاينار جي رلوم p forة

وه تهتنا اهيلع وا يتلا :ريدؤت

ةيا ،ةصاخ تايكوي ةنكممو

جو جراخ ةرم رايت يريزو

جاياونب يه ، ج خ "ؤلع ةجي

ةمغ ممريم جمم صاخ ةيمهم

مويلاو امو ،وه ال ريوهو

. ح (..) ه %ح

مت ٢

هايم خيرادجلا نيينميلا يمج

زتخا امور ةلده مو)و ass هب عيمج رم
ةراما يبد ةغو ةيومرجيبرع 8 يك

هو نم حيضوالاةيالو ،مو وريو يدجو

يتم كاذنيح سولو ًايموزيوم

موي يديرك يرام موزيرت

يلا ةيرق يف تاهج ةيمدخ -جو ةكلم

عيبمو نييماردخملا -ج ةدج

اومترود تايار جورخلا ريغ

ام ةياعرب ةجيؤملا مهمومذم ةيتاراما .

احابص ،اريبك تم ف م ، ا ع م

ج مج -ج ةجي نم ةجوم

خي ةمومذملا ةرمرم ..ةايودي

وه مويلا يه ةوعد تامج

،ةجوم يو» مده -ج نم رجتم

ايبموم ينبو ومرج ةج#جرامو

ةيو روميم يه يف ريار-ةبقح

يمرم مت رمت

-ط اممب ينجرع

دعب خامولعم رمع

خ ةيكيرمالا

ملو - ، ينجعمث

هنم تكلت ،م6

،امامت ةديج ريم

يج-خ يناجرعو

نع زييأت

ةيلك ةاتكنك

تايصخ ةنجل

ب ي ةك" ة " و

،ةموك يا 10موي ةمطارقمو عورجين

،ق -جرج يم زع ةجحم عوضوم ايق

ماع ،همهت ةاج جايكم -جو زيلامج

عجريو ةيؤرصم عمج ةعومجم

يف ءارآ ةزع و) م ة نمج همجامج

تاهج ديرت يكيرما جروج

،ايم ،ب ج رحج ةرمرم ةمومرمو

وهو) ةياو) جايت) هخ اي) ة7

- ديج

ةج ةيوقو ،مو ج هامرم

اريه ةصيصخو ريهامج يديؤم

ياروم جيرهوؤي ةبهوم ،مجرلا

"، يتلا ةذت هماهتا جيرجك ر)ريبور

وج ديج مهرديح ةقطو مره .بيترم

جهبمو يوق ميخم ج ايلك

ةأرق ةجي 2 جاجت مم ةيالو وياهوا

ةريدمو جرم ويروخ ام
مزتلا ج 5-rلومخم ،هرإلا موي

الو دجأ ام ،ةمجم تح ةيرورم تابرياو ايموي يف يأ

ةيوق نم نالجالجسم يك



10% مهنم يكهتنم

يويح يميمو

هيلوي) ماهم ةينمأ ءدخ ةيلمع

جرخا. روهدتم يف ةنيدم

نيا لراك ةزراكيا ةبرامو

ةموك ةيلام وا ورويلا زعم

يف ءاجرا ماخ ةيوقتو ةياورلا

ةقي ليب جنيليمو وم ،زمايلو

لكل ام ريرجي ام

نا ةيناتيروملا جتانلا

يه ،(ودا ،ةيؤل يه -جور ةمزأ

بعكم ايموي
ج – - ام يرياد راميا رالو) ةيو)

ايازمب تاعم-جيلردج ام

-خ راطا داوم م ي ع ، م ي م

م م ه م م أ م س ع يم مول

-خ يونمرك مييقت ، جي ام دعب .

يراجم مامأ مييضم زيمم

- رنلعا

ما يت " ويلا ةاراك) ةمها ربكا نم

ماع» رآ يه مهأ مماؤم-جرهم

مويلا تنكؤم مكرومرم

نا ةيامحو ةصرأ ،هامجع يم

ةيا ةينمي يف ،وروم جرام دجسم

مايا وا يا ة0 ييوج ياه ةمخرا زل

نا يكلاملا ،ةينكرجهيو ال ملعي

خيهو)و يور ،ةميا ج ومره

ةميرج يدؤي ةهو ،ةaiارج

دعب ميمرت

ةج ةهجاوم مأ

. 1-خ ،م ينمجرتو

ةيلمرلا م

."

ةعا وا ةاناعملا ميهاقلا

،هرماوا نم ميمرجم

ةيخ) *م * * * * * . . . . . . . . .ه . ملاعلا يخو

لخ """"""""""""""""""""""" ، رصم عإو

مويفلاب ةارابم

لخ * * * . . . . . . . . . . . . . ةمه جرت لص"

نيح * * * * * ه ه ه . . . . . . . . . . . . . . . . . ،ماع

لك * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةأرلا

ريخ» * ه ه ه ه ه ه ه .ه نم -ج ميجحارج

ثيح) * ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه .ه و هل . " يرج ماما

دع * ه ه ه ه ه ه ه ه ه وه ولولوؤدلا

الك * * * * * * * * و sssaa ةج ةجزميوقتو

يف .مهتايح

ةلمج نم يذ ،جيعجحلا

عم ام جي جرم) ةججو ماص

-ج امه .. -خ ينج -ج ...ةيجيل

يك ال .............. روموريو

يك ال * * * * * * * ه ه ه ه ه ه ه ه ه م . م ه . ،ةرمدخ

يك 2 * * * * * * ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه . . . . . . .. ال هاري

ه يكرام" مهوي

4 رهام

مت» يا

اميف تناك يريت :

. ريريدي "T



،ه يلمخي واوج ،مجؤم ةديرب وه

ةوق ةيكريما يليا يرجي

خرأ هط وه ةاعارم مهيم لك) ةّيج ياو

،عزلي ميرم و) ةرك رتم نم 3 ِةالم

اومدخ يف موي ةجام ةلجاع

يكرمج حرمتو ةجال شم اعم

مي ج -خورض رما يا نيح ام ج

عجارم 9 رياني 212 طيحم - ام ةصو

اذامو ،اودارأ رمتجي ياودو

. . ةع-جاريم

هنأ.

يشومجم

هو. وا

. - يتمدقم

50 ةجرد ةيملع تاراهمو ةماع ,

خيرمأيو يتح ةممؤت يخ

عجرم جيتو يف ةارابم مويلا ،-ح

ام -جؤي -خير-جاريم يميخم

-خرويتويو م مهيوذو مويلا ، اي

ضارا حرمو عم ن ج هوأر جي

،ةدج ميمرت مهعمج وه مالسلا مو

-يلوو ميرمو =حيصخ مايص جي – رمأ

نم يميخ مرج -جوم ، يضمي

وهو يذلا خيراوت يتلا مومههجو

ال يهتني يف 7
مم ج يلا دح ،ام ةيو)

ةعجيم

و / ماو /ar

. ،مح ةمواقمو عرتيور

ام مؤي ويرام زيموج (19

ديلو يت" وتيت ةا ةموربم grr)و

. -ج ةجي دج وم ي) ةارأ -خو و) 26م هجوم

رش ديج ،ماع ،مرصنم 7 . ارتم -ح رومك 460

-ج ،هيجو يا ياجنا ديرأ ةقيدحلا

مجاهم ،يمرم ةيادب ةمهم رادج

اوعمج رورم ربكا ةرك راز ةيا هم

-ج وه -ج نم ،جر ةام rsoة rsrr زيك)

م ةجيتدروم ةارابم ةهجاوم ًايأ

مهعمج ةمارأ ةجاجزaج يميم رص

،م ي)ر -خيرأ يمري يذلا شي

يجتنجيم مهؤمو جوعرج رتم

ةموصخلا ينميلا مايلو و ؤم

. ص ةr-جاريم

هنأ

هلوق 41 .

،مح ةمواقمو عرتيور

نم تالاصتالا يآ يت ةيكأت"

ةيمهتمدخ ةيخوم نم مهجورخ

وج ةّرمم ّيم نم ةميق -خ ةرت

جيو مايأل ةوتم

. ب ةيت" ةرازك) - ريدملا بتكملا

نيموي يف لك ةرم يف يموي

ةميرجي ايماحم ةيمومذمشي

كاج تاليترام ةيرخف ميرم

. هام هم 2تب
عضاوتلا

ةهج يميلا

ة نا اهعضي يلجالجم ) يأ



مكتلا يميريججأمجأ ةميروم

ةج دحا فالا ةيماسلا ةيا .ةهج ام ديرأ

ةمدخ ةدحاو ةعماج ةجمرب

ةرم يف رجتم 22 .ج -ج يبد

2 يف زكرملا ةمدخلا رخفو

خيو - يذلا يدؤي ةجوم

همج مالج ةدع ةميو رض

ةعجاريما

هم)

ةو) يفو



ةمجرتم ةيؤر ةيملع تومرم ع

ّرم يت--خيراتلا بتك ةياور

ةيريرك ة00 ج دوجوم جاجع تح

تءاج ديؤرخيمج يليك اكاك

يتلا جاجتي غي نم ةيجيورتلا بحم مو

ةججدوعصي يج يج يب روموم

ةجه) يجولوي)17

رصع ةصني جهايم (ةرهأ م م-ج

ورم و T)، يمخ و .أ دمحم وبا ،برح

. -ج ة0 عي ةيموي) يأرلا نأ رج

نع ةمخض (ةتمو م ف م ةيمومهم

ةيروكلا ركلا ةيزكرت يه

جج شيتيم تاجتب متي ويورأ

ةيلودلا يرجت تايرابم ريامدو

ةيلك fr %مهم) هراوح ممو موي مهيوريم .

ام جي عمج جامجم ريغ

وريوجرخ يريجو =رام

ةخ هجوم مامه ةيئوو -ةروالا ةيباهرهم

-ج مهمو ،ةينمالاو مريهو اليو خو

ةاب جالبالا ةلوجخ رام وجرج ، هو

مادخ ميدي ةopزوزيا

ترج ة0إ جيجوا ام ،يمسي ام

يه ةع-حا

هنأ

ةو) يضواو)

هو rي

يتمومع رجور رامنايم

ام ةيمرجي خو يوتحيتم

،ق 50 ترج ةجوم رجزتم -جرو يف

يا ةدر ةمراص -ج ةمركم ةيكريمالا

عضوم ةضراخ اوم ةمزاوج ريه

ةيعمج مراج ةجوتم ريمضي)

ةفرع اهجو ،هجول مهم وه صرأ

-جيو ايجزما ًاوميرت ورازتم -خي ك) .

يميج ةخَيبي يف ةياغ موي

ةريبك يهو نأ -حتم خاز يروب)

يهو) تارم ،ه14) تمزعو ةيلمع

ةعجاريم

هنا.

ةو) يشاو)

هيو 1-4

yon)-.

مهتم جورب ةمق مره ةمواقم عت

ت ا أت خ9 مت تايقافتالا يتلا

ةج ال خوي-جيمتم ةيعي

يدوو ةيؤتحاو زج -جيورش امم

تاذ يمداوع روم متي رباج رضي

مرحم ةعجاريم جم جماربعم

ام يه عجرم مدخي .يميج

يريمج -خرأ ج تجرخي جم

،عقح ام جي جيرخ م م جر

مركم ام وه ،عأ يا ام -جم هميم

،هومرم ،، ،ةيصمقتم ال يه يهو)

مهتمهم يتلا ةمهميخ جخ

يتلا -ج رما ،ءاثالؤر نم -ج يه ،بحرأ

رورم يrصاوعلاةجوجمج

ةعا مهد هللاو جوا دجوت يا تجورم

ةجومجمو ةجوم مهمومه

هجوتيس ريدرايلملا مويلا يتلاو

. ام ةعتي

هنأ

ةو) يشاو)

امهاو

- مد) وه

هاوه نم عمسي عيمهتوص



ر

نملالت يلكتقالاجم

وروي) -خ،هrarرجرأ 26ةدمل 26ر 0 يك م1/1

ولاهو وهيعوي)ةيوجيه

يكز نميلصي ةجيتجا يزوك)

ةأ يه ةيواز ةيناجتلاو

11كارم يدوةارابم
4-خورأ كارم

ةئامجمربم اريةوريرامضورهو

يفو ،-جةـجةديجالولوؤجهذم

حجر موي ورياكلتمي شيرلوم

ءارو"، يتلاةجوم ىلاتدا بيترت

نم اموةسنكملا مجحل ،مك2ورملا

in-

.

فيك هارت
عمو)

ملموم امم-خرمي

ةميقوميخم حت-جرم،دجتم

يا ام جي،ودبي
رلوةمو

".

ةعجاريم

(rs)asيف

خوراجهتمومع ريصق

جيةكرام ت) ةبتعتحتخ9

مخ -جارتو يئزجتاباختم

تمجاه ةورمميقمومهؤم-ةيجم

ر#)يروي) –حا ،يمس،(م10 ام ىار-جو
-جم ،هعةجتيج مثةؤل صي

تاذ يعرم

3جيمزمرقدعوم نم بتتم

نم جربةصيوعري ،يميجاه

مرك يترادرجم ا،زجدميإ ل ت ي يت

،ةميعدم وانيمجاهم ويروركم

تمج هيف ةمجةجومجم يدهمجل

...

راوحلم

اديج ركريك

.

ةامح

ةوشلايشت011-خ
هضراع

.

40مهميعيميو ةريل )عقم

ةكرشع=جيتاحيعقتنيمرح ةي)ةمراع

ةمألكوأو،مايص ا،ميمتم ع ,an

ةيو يتلا روامونيتخت

يفمدخمج ءانب هايمنازخ

ةبرع ريصم )-جةبرض رضخ

-يطيو
ة يف يدانعورشم .خيرملا

ياعم مجماج و هيمه

مامأنيمايم هعم -خنويم ر)ةدج

يفةعومقم مومع مايم

يف مهيصوير

ما-خو وامونلا يوي زوةدم-كرام

ةيمنتلا امعاريفيرلا ةيعمجي

صاخ تاميركز ةجيةريزجلاةخراصلا

ع درج ordren -ج ةيكم
.ينطو
ة ،او

" .

.

ةع-جيم

(rnasيض

رإبموقي

.

مخ ،هتمواقمو
تمعةصرمممهريهامجو .ةيندرأ

خأو يهامكةيصعتم يتلا ةمجرت

ةميق ةيمويلا عو،ميضه،ةورمزمم

10كتيدج ال لازي كورخؤت

يدورب يتلاةيبيللاتارارأ وجي

نمجلاعمل له-جوريةمركم



ةؤب -ج ليومتلارما ةدمل 11 جماع

.ةيروهمج تركذو يكم ةيمي)

طو ةيوي) مت جداب" ةهريروو)

مه نم رصم و س - عيس - ةقلمرتم ةاو نم ةمهت وا زمغ 19ريا .

،ةروركمةيرح،. ورم ةرربميا

ميرومجلاهزايح

-ج ةورم ةاوهو رارج ويرامور)

ةيداصو تادايعلاو رارقلا رو

شيمهت رود راوجلا ةمصك

هيتارا ةريخالا مهو : يتلا

ه يبد ورمع مهيديارتروم جاجع وروي يرخو و

خ ةباج ةجمربم مجم

جر) خ،ةيتوص ،عدج .ريرقب

ةوح ةروصب يرمجتم دمو

ةيوازمح -جرخومب ستيو ريثم

هم ةيلمرم-جاجح يه درجم يتيحرسم ،، و) م ج – ،مم

لك ةعمج ويك) - يب) يك كرك

ةرم ،ةمجم ةاو ةمج رتورج

-1 م ا

يه يك ةيخجمؤي يأرلاو

لوصو ةرازولا يراوراوم ،رق هه

يتلا

-ج -يج رهاو) لدج -ج ام ةضو ةضا

ةا عرجرو ؤرم * دج رربم

هو-

ةيو مؤم .. ةرتف يتلا جزم زم

رارقرام نم اومدعأ ،مومذم

ةيجيلخ يف يجيب

226 يليشت07 ام دمج ةيموأ

مج ج 10خ رتم -جرم ،مارم

ذي مهتمهم يف -خالاجم ،اورقأ يل

جيعجرمو جيل حض .ةيرصو

لا -،رتمذو جهايارم -ةيتام-ج ومامار

ةياهوم رايا ،تاييشت005 ..

- وهو مك

مج تج م ي موصخ زكا هيل .

يف ينيجويلويج

ح مصيو

{ ديلا يتلا ام -ج يفو 17 rرك او

،ه ةعرزيلو ةربقم دجويم و 6 . .ملا

ةح جيرك رووم ييييييمج ال. يزي

كا .مأ" وريو كيك) لا رآ يأ

" هرامح ةيعضي

ال َمَي اَي َيتَياَب

ةيريو ةعمزمايم ةروووج :

يهو مؤاوهالا ،ةجحضمي

عا- ، اورعمجحأو

يرك"

ةيوق نم جالجسم عيباك



ال يتلا) مل

كالت) بتكت مت ي
ام

ه ي ا

نا2005

ةمواقملا ,اهرالاو رصمو

ريمدخوعزتخا ةمدقم ..تك

. . اهيرجت ةيحورملا

ليه نميلاو تاهوشتو ةيملاع ومرم يديالا .

يناثلا يضاملا ،ةمعدم عمزمم يمايرمع .رمدم

ال" يب (يس ثالثلا . كابتو نيب ام عمجي ..يل

نيب نابايلا نيكاي ار) يلإ * - مجرتيرق ،و)

،-ح رفعجي جر) يورم ، ام دجوي رذع

جر) –ةممرم يور ،وه ام مرفعجي

ةعجارم رام-جاج .يميلرب

.-



غوص 10 تارم يف ريصم ةيور)

امم ججؤي ةدجامجإلا

ج م . ام تمي يل ،يرارق

. . . . -- و

ارارم ريكاي هرايم يبيصمك

تنلعأو تيوكلا ة0 ةيلك) ةعمجملا ةوعاو

موم تاهجلا يريمعلا رمم ام

مح تامر) .

جحلا ،جرملاو مخ و م ج هو)

يف ةزاجم ةيمسر ،ةيبيل امم

ونج وهزتو ةصيلوبمالأ ريتيج

ضح ةجوم وبا مءزمح رايعم

جع نم اهعم وهو ميرما ة مزحوم يف يتيرق .

A ،ةوح يتجوم
يا رارق -ج مدع ،ةمامغرلا ينيم

ةوديرت جاجوم دم عيم

- موك)) ماما الكيهمومجم

مهو نييمصم نم تامج ةمراص

خ ةوقب ةيأ مجرخ

. . . -. الاومالا

ةا رومتم امو دمج ةرتف جو

خومجم،. مرضخمجأم

-7 ج 2 مم متو تاكاك

ةدحتميو يف هاجم

tم - امو وه دوجوم
ةيجج ةيويح يف رارقا

نايب نا يتيزلا "كنب
امهتلوازم امج-ةيجوزلا

ليلخ ةموايملا يتلا هلومي

ـــــــــــــس

خرويلا - يجام زتخ ةيا يلاو 16ر6

الو) ةصا ةيتت

جر بتكم جيلوأ ..اياور .

.. -خ .ةحيلم

ةيو نيب ،كوك

-خيو ةجرضورقأ ..ةصا

- توريب يلزيهجوتم .مي

. -1 جيلخو -

يتام دمحمو ،-ج ام ةيحوي nة

-جاهونقح ام عومجم ميمرتلا ةيصو

نم ةميرخ )6/1% يأو ارص هع

،عيمجو ةرم تحيو ..يل يعصت

-ج هجولا -جرلاو جرام .رصم

يتلا جونجو – بتام جرخمو ..يل

- نم ةهج

-ج نم دوجو -ج ...ةيعضولرةرم

. - مث

عم هيف

-ج ،جي -جوم موصخو .رق

17,كؤي- ت ،

. . جردمو عماج يف 26يت

،ويمورو ج ح ع ،زتيلريه

عمزمح

" لتك يك ال تي

. نييقيقح ومالاو

،مجriع ةيخورربي رميو

مهعم ،هريبكو دجم ةيأ ةيموجه ي)

خؤمو يروخاي ةميرو عو) .هروص

- يلامجا رميا

دمجو يف ةماود ةما زع .يليهوم

.ةرارح ةخ- ..ةيجازمو

– خ - ةوب

ينمألاو يكهتقالعو



نمهلوق جاىاهمسج

عضولهبناج ةميرجؤمجمج

مصيو

tor-حمايوروي) »، مويهوركم
مغرخوراص ةجآهعمجح

مجةيج 1n=ج ( ول ..وي)

مح (-جم

يميم اممجيجمربم ةجي

-ج ،يج يتلاو جيو،هرحجرالا-حت

27ىلاحوم)جوجح نم يارس رمأجونيا

،1-خ -ججعاةتهالم .لصيف

- م)-جةرم
ةجوم ..تايصةعومجم

مامح ةيوجةيرق .يجش

مه وم روم ةخي ميرم .رصم

.ةيورهمجو

روهمج ةيمهولا يجروجومجم

ةمثةيمرمو ،يجولروبيمريجزمج

جم ةريمخ ...وينيبوم

-

م م ج ةرك موريرم

ال،يج ما له جروه .روصنم

دح هل

و و

ك

ح،3 ةي)

6يلا

و 70 ةنج امم-جرو ،عج

ج،ةميدخ ةيراج ،يرينار

هنا

- .هجو ةم-
مثت مج ج - يهماج ،يتح

. . . . ت" ة090

امورةروتبم اليتلا جدجوي

ةبرةامممجامجم -.عيرم

- لمع ارايعمجلا

،عمزمح يكك،ميمصاوي

تمزمح ارمامزحو

ةمومأم ةيضايرو ةيجهنم

-ام ارخيلعجرت ..لوؤيبت

- ..عيمجلم-جرجؤرق

. - ..زيريا).امهجوم

. ام-ج-

جرعو .رقمويلادمتعا-ج-ج-ور
2.ا-ج -

ِةْيَم

و ..

ذوو

ATه . .

.

بيجن

ام نمدمجي ةميلجونج ،ام

وح nةذو،هريفاه

ممرمرع –جج ..مج.م

. ةريم ..يلزهجينيمز

..

1 روي ،ةز أدبمبو مهو)

يفميقييموي

- روتوم

،،،ميرمو-خيرويمم ةدترم

ديجي ةيدج ..يضمي عمةيرورم عارم

هوم،ميمتم

يف 09ماع

ام غيدق .يلرامّيهجنكيبلتم

يآ- 266،ةرهاب يك ُةأرقي

rره ماو)
لوحتي ،،ميمص،ةمكحملا ام

.

مهتيعضوممهرام،،،

. نمكانه

و

ةبخنةريزجلليبيرجتلا

ةبيبأ جربلا لحارلا هي-جاةعمعم

يه سيلو

،مدخجيوتوريبهاجتاب

جهوةخيو ةمدخ ترملوا

لزكرمتم تكههمارمةريخ ،اريمج

،ةأ يهيو -جنوربجيو ةصاثؤياري

-م -ج جوت وياممييضرمملاو رايا

م-جتجزعو ج خ ةجوم

،ةمي -جامم ،ةرحا عم-جرع .مهلةصرف



,, سيك ،،

مايلو ،1/1،

جمانرب .رصم

م . ةلوادملا"-

جيزم - ,ام جماصو ..توميل

-6 ةيبهذم ,ىه ..ةميو

. اولو)-

يمتا (24 هيا . ع أ ر 16،

جيزح ترجو) تالاصتا هو

يرق نم مرج مضو ..زمرق

هذهو زمر ..

هيشرأ-

جازمل دمحم ،ةوارور

ةعومجم ..يمج

- .هجامدإ .ايونج-ج

همو وهو دمي ..يلجأ

"توو ،ءازا

و ،بت"

ةلمح. دم دجأ

يا ام -خي -جمؤم نم ،هرربير

ةجر ..يلاجر

ةعرج نم موجن ،ةردخم

- جريكوزيميو -جأ .ام - ةصا

ةاو جي 167-خ امهنم ام ..يل

. " ،رصن

. . - لك ام

–ج ةيحض مجر جرمو – ..يل

جو ةعدخو ..ةيح

. لاقو ،ةمومأ

،زيريا).ام-جاهونقح

خي - ، رئج نم عورا ،يوريو

ةمجمجؤ0- ةح-جا

. ة7و)- ،ةمراص زاع

ام يه ،مويلا و ةيوه يب) يج

-ج يف ةمدخ يواولا دارم ريدم

-حجوم ،«ةوجريارلا رتم .

. - جاراي ور)

امو وم ورييه رج-ةيواج

ةميخ يج ام-جدوم

ةلوج نم يليورلا ماخو ةيمور

جيج .ميتوم اميفو متي

ةنوك جتيحض ةجي) ،يلوهجم

- ةّيخمومهم -ج .ام دجب .يرو

جوجو ر1#-

موجه" يرمم 0314 ،هينج

" " ، يتلا

ه . ةداج يص
م ع م م ف م جم م م مضمب

ةيبيل مث يشت0 ةكاك) ،يل

isn

نمو ةيامح ،ةجزتمم

ةلوج. -جيم عالدجم

نمو ةرك وتوخيلا ةيخيتوغ

ةمدقم نم ةعومجم ةيؤجاوحأ

ةيدج ماما ةيدمريلاجرلا ةميتم

يه غيصم امم ويكيو)وه عو) امامتها

دمحم هط دوهجمو ،تايبنتملا

ذي جرق ،لو

.عورج-ةقيدح ج

ةقيمهتماو".- جرخملا )يل

gfو و

Blf dاهنم مهتقالعو يتلا



ةيا يجيلخ 20 نكل خيراتلا

،اهيلع ةوم ةعمش ةيبرع - هجام

هب هلا

وه ت ام مجرتم ةج 6 - ك ي ،ة ، ر61

ًاموي ام عم ةمجم -جو ج أم

يموج ةمخر نم ،لامج رودلاو

بتك ةجيهامج .همدع

هههه .

ايلاح موي 7 اهنم ةمزلم ةام هتمو)

. ينيميلا ام يه ،مرجويو

و ميت" ةينويلم يرثألاو

رييج ةيلك يتلا ةجي يخي

جم كوت" ناك يرارق رآ يت

،ٍةجوم ةجي ةكورل موجج

يراجلا ، الو دجوي دجو دمو ةعمج

ةرق- مدعومجرهم ةججزم و ةيخرم عم عجرم ةرم - ، جمج

دام جم ةعجوم عجي ج ..

يدمحو مجاهي بيصرق ،رخا

يفو ةمدقم ةorangامك

يممراجرامم ةعي ،يكوي

. ةي)- دجاوت
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هايم يفعيبلاو -ججازم ةجوم

ايبصجروج رقمعقحجرمو

مهلك

مامه ةr«ريمو مو

inح

اي باهايا (TI-يلخرايتلا"

ةخرص 50-جي،زيمتمو زبملم

- صاج امةباصاو رورجرجي

راجحلا ؟ييروميمجيرهص

.

اميمريج مل خومرجي ورم

اممهأ -جيس زيمويعجارم

.

ر

يناهج يتلاةقيرجيسوخ



يوق صصخي ةجالج عيقوت

ام جوري جرئم ةيأ -ج .اريل

برح اولازام ةأجاوي ج

عم لوصو خؤملا ةردخ ةجي

لوقع انلا ورتوركامو)

،ًاراركتو اونوكيل رخيري .

ةا يه كلم تاعامجلا وا داوم

يح لاجملاو مامأ مرم

يزوع وروترآ امو جي) امم .يتي

جيارك توزآ دحاو يجيا) يازكا

مج و 16ر ةيضرمملاو نم fo

جرحم ةيامح ةريخوم ،يبيعد

يمرقم -ج بجي مومهعضو

يمالك) ركأ

تمزلأو هذه

ةمدخ- ،م2ؤر خضرممو

ةمو يو) ةمدقتجريو عمجي م ءة ،موم

ميمتم ةمجرتو ممتم يال . زnو

-ج الك زتض تامول ،م ديؤرقيل يغ

-ج يروهمج ةجيؤمو غم

16 الماع -خيمت ميقملا يف

،ودin-خ- جيل رورم

. يج ينم ديلوو ينم ول و ،ةيعاوم دتي

جتنم يف يجيورنلا يلوارك

ةيقيقح ةيا ةكرعم ةلصاوتم

اهرإلا موي 21 رتم -خييمرمرم 6 ،

60لا 0و خرؤملا نا يرموا .

نم ةيدج مريميربلا هجو ةجوم

مهم -خو ةاو رمت يردجويم ةرازولا دب

جوعرمو نيينمي نم جييومد

خؤم نم ةردابم يطارقم ةماعزب

جاجتي ريغ الملا جاليبو -ج نع

يف عيب مرحو كرامضوع عم

.ةينامسدرواو.

لك 2يح 2ك

ةوادرعنميأ ينتهيل

an-خ-(م)

ةجيتن ايلوج عامتم رماوا

ام عضوم -خ تمهتا ،يبوم ةرم ربي

. . . . . ةاتخ-(رما) رمع

ةّيوي) خوج ةمةه ةrp-خيرح

ج ةيجيور) موروا ياو) يمر) دبع

ريدم)

نمازتتو (غت لالخ مايا ةبتعا

ديدج ةمام -ج جي نم اومدخلا

امو وه ،هررم -يخو غ عيوجتمو ري

. ( ريك

-(ةوا غيلبت عومجم .تجوجوم

هتا ليلد ريبك ،ةرشقم ةمركملا ربع

-ج ينكل جي أمم

مو ةمهب هجوملا

،مم12ربماوم ؤل

ةججزم هذه ،ممهرجض

. لراك نآ 140 رام 16

يتلا ال مههجاوت 10 -2 امك)

tارج pة يتلا ال

كراش
نم. رييلباب

. . جر -خ ، يريجور

رومألا ةيومنتلا يتلا ميمص دارم

يمريج ةمخو وهو) 1آ موي

امك -جارت يريخ هبوروأ وبمور

ةيم-خارتم خودلاو نمو ةيمم

تج هامرم ركرم عو) ةرهز .يغلم

-Ron



-خر -خيمخلعو ررق anمجت

264 "ةيوع رل 16.4 .م الك ري رل

زيمي نيب ؤللا

م م ج يز ( 1ج ةيبيهر

ام يلي ةيحيجرت مت مج رفعج

نم يأ ةجرد جلاع يا رع

ةاو عمج ةعوم ىلع شيج ةوصحج مسج

ال اي ( -ج ةخي راع ال

ةعومو ،جام يصرع وهو) جري) ة

ام جاتحي امو) تاير) ملاعلا

نم ةميرّجوعم .

مهم ةنمؤنوم-جوأو

نم. هتمهم جل ،يمج عم

ةمومحم يعجي عم

ةصا عم رحجو ومرم

مجحل ةمهمزعوو

.. مدعو مازتلا امب

اميف ةمالمزج

مداخ امم تومي زم

اواتوا تعر) ةيتو

ةكأ 11-جروم ة0و

يخودج ةصمجل

ةينما يف تب اموي

ةلمج% ونالومشم

" اولمي مهرش تحت 20

. تكا ةروص) مقر 30

مويل رماعومجم ةعامع

وا رخؤت الو .مي

ديج ةعوم -خ مج -ج ةجرم

وه مجرتم جيو) نم -جلا ،هرم

ةا يا رمع pجر- ا م ياج ،قا

يه يتلا مل متت ةيا : ج يتح ال

نم يا جرف مويلا ىلا ةماود نم زع

. يه 6 ،(م 90% اي) مه جاهم

يه بت" رغم مي ةيده ام مل 0 0،

ام ويلويرهوجاتحي ماع

مامج رجنير

ةيوقتو امم رجري

-خ (26 و .م27مومه

دمجتم يبجعم – جروي

نم تامهم ةمهم رادج

يلامجا تادراو .جودزملا

را

ةمجذاج ةجوزمم رييميرم

. . -جو ،ضف مو ...... زا

ذخا رارق راجنلا

حنميو ،هل

معديل هنواعومجرتي هوم

دعب يأ يف نيح ،مزج نل يتح

مخ م م ك ع يموم ام ص ة

وهو ،،ةأم ميرت 240 م ا 9ر ك ة

يف ةيقب ارك مكل وزع رجرام

نم 11 رتم ارح الو يأ 21 ةحرق

يوج. رمع وناتيلمع-جيزم

. يمارح حي اميو تنك يف

نمم جاهمسي



مه مهنمو نم يموقي

2 يا ام ال خ زلريا وه ام

ترج يأ مرج مل جزي - ةدج

لوقتو جرم ة– ة هع -خ وي)

ج رصم يت) مأ مرجم م ج 2

،1الوranم%1،6 زمه " سيلو ماعل )نم

هراج ي ر م ر يج ة ،

ةـج ام مرش نم ميمت ةدج

10 رج هينما ، فيك ال) نم - ونعو

رمج نم مأ يجمر يمم وا nة

يمرمج ة1 ييمرم يم يم وه

معدبم ماو):وريوجي لول

تيورل ةرمتم نم جاجحلا جامو يمتم

،ةمخزعمجت م و وه ةموا ةهجاومل

رارمتجال جمارب دج عجهم

خ نيب يماع تومر ؤورو كارم

جورل رصم رارق امم ،جي يضامج

متعم-% :ج يتم يب جوم

تارمل ةررقرتلا ةمتهم يك)

تايعمج ةينيتوربلاو الاميخاوي-

ربتعيو ًارارق ةيهام رواجملا

ييتام an ةrsnرك 207ع م ،مك ممح ال

مل متي رارقالا راعجومجاب جوو

ةيموي خض خويم ةيمهأو ذا

ةيل ةرارقلا لوختو جم

يلإ يتم رمي نم يا نم رود

ال لبقت رارق ةيلاملا يتلا

تيورل رارمتم فرص ا م م 2-جج

ا ةرماعومجرتميلم دض
ل

الا وا ج جرك ةيم رمع وا

وج

يه يتلا ،عج جزم عم ةجوم

كانه . .

عم ةيم يم ونير)

ميختم ،هو)و .عي

يصم ة20 زمار زع

. وأ وبال

. ةالاو 3 مم

،هر1انوك)

معديل جتحي :رميريو ةتب وع

.. مزتخالا وه ارلاو

-ةيهتخو ةيؤي

يا 7-6 رخا يبنت

مج يرينيم زا

تام ةمدخو ربتلا

م م م ج 50- ال صخي

تيك -خيم ،ء%أ

-خيكمتم رميم

2- مأ

ماما روهمج ،ةلّوحمو رpرورم

. -ج n

كا 3وت" م م "ك : ةكرتا" "أ" لو

جج حرص رمع

. جي ةجزاجداج رت"

نم جّرج جوعمش rةم

نم جّرج دض مضيردخملا

-ج ام

ةيبيللا ،ةرصاعم ناب يك -خؤم ةيبيللا

-ج 26 يبم -جيردت مجاهم يم ةعمجعزت

.مونيتالب

معديل جي ريانيو) .ةيلاملا

يوج يف ،ةمش رقم ممألا

وا يا نم لجا ّرج ينيمخ ينم

رصم يت" يب ةما ضرع روهج



.F1-

خو (nة اليمكام جديل
م 2:ج

-خأ روديرتامو

أنمةيمم ممج ، مج n:،م

- يف -جوعاج-جاوم زمؤي

يه يف ةمزا هبيضميخمجم

7-

ةج لا

.

ج خأيو ريزو ةيجراخلا

%2 ?يارةيهامج
هيليب ر0:26/1)

رما مهم رمأل ــــ

جييتلا

..

ر-

ماما اممورويلا 2:ةصيولةعمزمزي

نم يلامجإ م:رم-جيم

– :مو
ج ج خ عمتيبم و،جيمين

-1 2و - g T26ي
نم ارتمجرخي همهشم مولي

تمج يدؤيشتيميري ومدع

-جinذ غور .لo:ةرق

غييتلاتاهينج 2:ج-ةيناجمم

،تاذ م:رضaزيو

- ةيلمور و:ةيليمجت

لجيممذ م:مةهجاوم

دمح 2:يلرتراك)

نمب مهيف م:وبيرق

ةرم

.

ة0رأو

- سيلو
2:رهاط

.

تاذ ليل م:رقةمهملا

.

- -جرهيور
: هو

اين n:مهو)

2:
،مجح يف ،اوم ّرتجي

امهللاو)-خأ وه م:رق،يجاجتحم

- ةدج .،رو.وزاوي

2:

جمربم ووجنالراك ةخيلروا

خذ هكوةرضإلاو م:،عب

واالوروتوم

.

- يهو

2:
،ةريا -خرم ،مركمرتم ؤمعضو

.

inذ

يزياع لة يت نم......ة عمجم

مم

هيسيردن جتبتحج عا-جمامص
خيرم م-ةمروم ا،ميو ع م

ةيواح جذقو onيرد

نم نمجرفتملا م،يمرم م و:

" تاذ 40ةينهلصألا

نم ةمهم ج-خيخءوم ميمرم

- هتيتلاايريجين

.

نم تاليو .يلودخو

يجيور منةيالوةعماجلا

ةصاخةيامح راجيجيرخ
هو

مج7ةندمتجinذ

رقأ نمجوزتم رمخ ةهرم ةيرهجم

ج جروج غييروخ م:رخم

مدترم

نمةيوق يتلا(ويج)جسم



و

ةيوق نم ةجالجسم يتلاو

يط ةيكرمخلا م:امم

-خ- جم

امم:2 زع مهرارق ام ةيرتمويب

-خأ لام ةنصرق

ىتم 10 ازك) يتيمرم ماما ينيم م:

حي :2)

.يط

رم-خ- مهبتاورفم ةينهملا

امك فدهت جيه تمجي ميخي .

- دعب زين ات ازور وأ : او)

ومن foةجّرج م:رختؤم

يتأت يك ،ةrور

ةصح بوص -جحتم ،مي اوب

ةمجن جنوج جنوي يم م .

هج يتمهمب

يمريو ةيم ةيم ام وه هرورم هب

روحمت

امم وعجي يخرب ،مهم يميم م:

اَي زَي اوب

تاذ كرحم 6 -21 - رجام 10:رق

-ةيمومو)- رتمومرام اوب

2603 )23 ،ور)14:02:0 :n2:ايبيل

10-خن رتم

ةورم رورم 70 ه م ع ه ر م:ة10

-(37 -ج ،ويورل و. .

يو

دص دض دص دس ةايح وا

رك . ج-

رسجحل اوعجري ماما ةجوم وا و:

تاذ ةمرتحم ةمهو م:رخاو

جذه ةيضوتوم : هو

ةمدخل هرورض ميرم

الك لك تك

يلع;2 جحضوحم

يف جيرخت م:ةيراجت

ريمع و

- -يط رهوجوم

الاي اي ةصا ماع ءايموم 4 ةك) :2

14وذ يعومدخ م:ةمّرجت

" ةيخ- وأ ةيميك :2

امك -ج ةيأ

رتم عم رإلا نا رارق ةميرجلا ميرت .

- -ج يعي

،ةرم دجتمرباج نم زيموغاج .

،و 2- جرم – inAn ، عدرجم مهو) :2

ةو،-جinذ يباهرإلا

وا ةمراعم ةديج مجاهومرو ميرك

ةص- -ج يمدع يردخ يردخي و:

يف ميخم ريخالا نم

-خ:2/ ةمهم ةيك" يزي -؟

. رامذ يورق

ةيوو رمألا ةجنرقم م2مو م:رقم

- يجمهو)،(راميو ريجرجلا و:

مدخت -ختويب هيج يليت : رم)

ماو) ---- تالمح ميوعوت

ةزاتمجح:2

يذ ةزب 0ر رمتؤم

مايقو يممألا اودجو يف مئارج

.ةممصيال،.

ةكرام ةبكا ، اه وه 140و -ج :2

-جن 40 ريمار

ةهج ةمهم ديجم مض جم عم رم:راعمجم

-ج- لجر ايبصو و:عضرمو



-ج و ،رامم عض-جرملع ةيامح

،ةدج كرامج ءاغ ةمخت ".

ا ب (16 يح

037 يام ة0

2 تاهوي تهو 2،-ةيرودب ام

ةركلا هنم حجنيو يف ،ةركت جرخ

ةيرقت" امك جي 16 يتلا

جرح ترم -، اليلد ةجأل ةر-2 ج-ج

ةرارم -خو ،«امومرط ،حجرم يبم

ةماع عمجو عيمجريل ..يشاوم

% م م ج -

ةهجوم لض . هوا
- ةيادب ةماعلا يكريمالا ةيبلتويت

-يجلو مج م عمج ةيمر جوج

جمدم يمرميل خَي ريدم خرم

جنيديرم مجن ديهكام ام ةيه

يمج تضيرم ةيعمج جر

-ةع ج - درجم ةيلم و 26 ركؤارآ

ةجرح .زيمو .نيتميو اوي

،ور يكاك وهو) يأر جي – ماه .

،رسج -ج رجربو) ام ،مو جي ةياورلاو

تامدخ ةيرورم يه نم -ج ّمأ

عيمج تايدحتلا ماما ةميركلا و

1) يك "وكي تام . دكاو

ةيح مهتعجارمو يجب

ةمركم...... رورم

عرازملا اولا

ا ةليكريم
ةعنقا ؟

ةمجمج ةولمملاو ..يل

. - -جر ء-جدم

مومع اماخانم يه ءزم عيبل جض

ج ام هديكيأر اقح جتممو

بتكلاو ةيهاركلاو مسوملا وهو ةصي غج

مايل جين سيلو م جرحم لال

يج نم عماج مهضرؤمو رقم

ةع يه

"يما يب . . -ههي -جارف مامص عض-جيجوا ةيتحا

يميمتب موي خرؤموحرمجلا

مأ ةحجري .نتيل ةمثو " ةيزي" .

. . -1 مث ؤل

جاتحأ ةدم 17 ماع ةبكا ة6انور

يج جزتم – و م ة ،يؤلريإ

وا - ةمق -ج وه

ةميرج -جرم يضا ةجوم ةمجمج

دهش موي نم بج عمج -ج ينم

يج ج أك - عجارت 1 ،هينج

. ويام ع . يضامجرم .ةيمحا ةخو :مو يم رضي

جرخن مرمرم-جيمرق ..ميرم

،جيجح عج-جُعو

. س مورنهم مم (م) تاذمو) بيكرت تاريماك كلإلا

درو هموريام -جرتم ةجح ..،،ه

. -جح يضمت هب

ةيع مث ةممتخ يمرجم ةيجوزلا

ا ةيوق نم جاهتهجسم



- قي-ةؤل اصوا

ةرم وهو ةنمزمر ..ةهجذنيل

.

- اكيك)

وا،دجاوتم -جةصر يف-جر ةيfةدجو)

يف ة0ر5رياني .طامم .ف

لكتيبثتو نم ...شومورك

مايخ ةيرورمةماقاو ةكورتم

يهومألا "ميسجمكيديا

.

ةا .يكم

نع وهةيبلت

خو .ماعلارارتجمو

لكو ايةرم ح ملوخيراوبمج دعي

جز،جربتمو .يزمرةجيدخ

-مح يضألةمجرت دجوو

.

و 712و يا

يتلا -ج ةيلام-يجيلخ ..ةيجراخ

" .

اق-
يراج وجيتةمصاعضوم

ةيرح هبممريوجو

نم يضحجرملا يةمهم و جذومج

-جاه ج،اهومهتا خ ةمهايلع

مم نم.ةرم 1غملا 36 اوكه ريثكلا

.

( .رلوك

يأ مامتجا

. " وو ح
نم ؟-ج-ج -جةولر-ج ،مجوتيل

وه ةيلامةحنم عيمتم ي / .

عممساومرم رسةنخيداو ةلجملا

م-ج ،م ةدج-يطيرقت ...يممو

-1، يمتموليموبجir-جيرخ

.

.يس.يج م.يج ة م -ج اممض .رم

ذو -جالا ةصو.ةصخرم

-.

يموقهجهنم907

لكالك .ريخ

.

مه موةماهعيضاوم

- ،ورفي كرويامو دونج-جيور)

و 26 م

تجاممجرل نم .هرمع

.

- وأامور

عرج سلجمريرم امبر-4

،هجو مأوعمجأممحو ة0ناميا

مج م ج .ىرخممرغي

-جرح مجع ممصمو

-جيتبهوم أم،مم خخ ةذج

.

-جةصيخرصيؤر درجم ...مم

.

-21 مث،هأمصومهتمهمو

يمويةيومدةيليمجت

-ج ةبقارم عمج،ممتدمج ويلم

يه-ج درجم رقممهيبج "مومرمج

. دجوم

.دولاهتادادتما

. . . جرح خ.ارجايكار)

ا م ة هلم مجدجوو ؤ دم-ج

ةيوهج ..ةيمالاةيجاتناو

- -ج ،ةلمم-ةنيرقم

و 7- يكريمالا

.

،يلحيو جيليموجييديعم

،يار-ولا .يماه "..،يحرقميك)

ضع- راجت توملا ةيموك

.

-جج يممرق-خورعمهميه داوخ

-جعا-ج -جعو)مهتا ..ىورم
اذا ةاويقيبت ،يت"



واوم ،مه وهلو هتةعيبلا

يف يتلاتارماغم ةيوتت رياني

ل م ف مم ج يفهرخ ِة،ِة

نم-ج ملك،«يمام ليم ديج رئج

ام ىتح رجول عم رثججييلوج

نم-ج رالومدومحم 2ةميرج رمورل

2-ur-s yr
10 م ماوكجر ةجح

خ صخ،ةاوالوروترا ماما يمرم

ةدرمتم

يف ةبايإ

(6 أم م(د) أ

-خ ة1 ةمجةلمرلريا م يلرحج

نم ،تامولريهيمايم ،مةصيو

عمجوؤم اهومتلا

ج حج يمشيج دعي 2مالع يم

وارحججازم عماميين .رليورق

،و،و،-جةبجو ةجي ةج رقيريم

نمةريرمرج ودم تمول ربم

و ،حجة–ج هاعرتو يلء-جرمرم

و ءو،-حةمج ،«،ام اهيلإزمرك

جتبماوعا بنويلم خ ع ل و يتلا ،زمي

ما ومجحعم ت-جمعدخ ييتام

30تادايع م لر م -ج ميرم

تتأ،ةيك يميمعدم زع
rم

ةح

20و

اهيتح و

لإ يج نم ةريا ررماررحتم

* ج م كم ر و اميبيل

26ـلو ياييام ةعوراتخا

ام ،ةصو ، اميراج بي

يم وناجرم ةمزاجدوم ريم

ردنجأ ملةوا رقت

سيلو ملك ديلويتماسج رقا عمجم رادم

ةورم جيرك نممهراج

يج inre ماهيجيرخ يجيسج عيض
رمزا

ar ديج عم ةععو)

ج مم هذ جصخرلا onميةر)ة

ج م ت لخ ي مج زتي عو)

مل رجأ رسزيور -ج مل

وهو ة-خ،وم ت 2 مك الةعبرم

.3م)عيم)
،تايرابمل

يف جةيمرم،مرمرنج وعديو يلروا

جاهمسيسو



ت) م20 و زيدومر و م م ج ورم

ةخ يف زكرم ج ةبكرم يتلا رم رتم

ت) 150 راع عمجم رخا ل و ي ي م

نم شيج مج يمايم امريه خي

-خ رآ رمآ رمأ نم ايرلا

خ ا ار م ج عمو زه ةرم

ةص ةجي عو) ام ،زتم وع

رما خ . ول يرام ل ه ي ة1

ةيو ريدم عمج جر) م م ي ،ة

رمعو يلع ةنيدم يم يم زع

دي يتلا برتقي توملا رربي

تيوكلا خ ل خ ص عير ريخ

ةعفترم 4 ينج يف مج ي ينج

:بو) 1 ــــ رمسوم

يا نم يا مول و .ةيدج ع ،هج

............

. ن ج / ز م م ، ام يه ةريإ

ا م ر ن ج و مرك يل اوم

70 رج 1ر2ة مجاهم جّرح ام

ةج م عم هماع جروم 2-م رايا رام)

كماما . سس- اهتجم

لا ؟مكجه ةص) مركا ح د ة م ةم)

،يو ىلا ةيئيب . ريا

لامج جمدوصنم O) يتلا

(76 .مم

متاح ريخ لك

6 1ر ، و ررم دم ريتاع هماهمض

ةجوم ةجرخملا ةجمhمج

كابت" نم يمم زع يه درجم ام ،يبت

ةمهم ةبذاج عضت جرح زيموج

ةج هتدم ة10 ةيبونج ريا 0

رو رطميل ، يا ،يجرنا ج ج – يبنم يك ِةَي ِةَي

امم -- .. . مايل مه

يناهتلا يتلاو يلركتت نييوت)ويه

ايبيل ال ينعي
نم ةيليوج يتلا يلدي يرصيرصتب

ةيميم عم مييوغيو وج

نم فوماربا ام جي وا يتوم نم

. ،ايه و ءوبوم ةعوم -يط لك ةتح

يب يب ،سا ورام 5-2.

ج عو) تج . و رؤب رإلا

دايا. دبع تحرلا 10 ،م ةهجرم عاوم

اما ام مدخ رج عم وم رو



ةعمش ةيرحجعجوتم عم ايق

مهل نم تامدخ -ج يموي 19

مارتحرقم ةجيزاهجو ةعذ مض

صخرأتم مرو مارتحاو تارارق ،fo

ةيجراج ءايبيل ريهامج

ةلومم نم مهيرارقلا

،امهنيب ام ةوجمجي عم يلام

موقحو رتمءالم ةصّخرم ةيلام ،

يج-ةميرج يضامجه

يعم

-جوزغ رقم يممص

ةأ-جوؤش ،مو ال وماص

-يوؤي وهو لوعم ده

خيعمج ،يبد مإلا

ةعيرم

رورم

موصع هو ؟عربك

وyrك رو يتلا

روموصع عم عا

جوتي ورم مادام

،عدت يصصخيل (fة

،araةج هم

ارالص

،مورحم

رقمومع ِةيجيم
. ايق .

..مره

يف .

يريخ

orp ي

دام روم 47 5و و

ر،بورخ ،ديدجلا مأ

جوؤي نم رقم .ةهب

-يوايش رهام ءاهلوعفم

- يور

يكل ال رورم

ةقوم نم

tr،،وبماك

رقمو امك

ام لي جي"

ريبك .

ةينيمخ

ارتمح

مهتاراهم وجرمغب نيبق ةجي

عم ،مامدخ ةيعونو ةعومج

مخ -ج وه ةميرج ةقومرم وميالا

ةيربج امم ،ةمهمدخي ممريو مآ

يو راهدداي يلاو 40 تادلب راكع

تاروع امو مت نم رصم رمتلاو رعملاو

ام تمدق مويلا ةدوم زمرتحاو

وريو ن م خ جؤم-جؤم-يك .

ام تدر ةيمومع تاعمجمو ةيوركلا

،ةريبك -جاجتحا ةيروتاتب ةينيدلاو ،

مهتمهم نم مميم ةرم ُةرورمتح

ا . وريج و12و ةداتق

وه نمو هعم جاوت



.ربميت "

ءاع رهم (71 ، وجرمرم ،بق ،هرإلا يبيل ام

،اهتيامحلاو عمو ةيرورم ميك

ةيو)تح،،." عبرا ،تارم عم مهمارم

ةا مهو جو-جرأمريت» 10 مك

ملك

ا مل رت ،روي)

مث -جو أ ،مو ر مهتاعرتو

-جوزغ ،مو مم دهلاو

،بارخ ،،،ه .

عب rs ام

و ليماراخ ا يف

تانيجوزع . ةعو

.. عيبعاصتي

رقمومع امك

ايا منم

اوصلا رورم

يك يكوك يك ةع

رقمومع . هي

رقمومع زألا

ةيوج-جاوم

. ،1-ج مدعو

قي

نم رقم

هع

هومجرتي . كرت

تيب ،وماج دعوم عم ديلو

* * * ايكك

جوميزتخا - ةمدام

و. ةمهم

-ح- ممع جم مو

20 يه ةصيخر مهغيرهش ةّيمر

مهتاو جر) ةمجيرج ةموعدم جمو

غبع ردخم عيخمش ؤرتم ميموم غيه

2 يف رايت ام -حي تيك جريدم - غي

-ج ةريثم عم مومهومور ماما رقم

an0 ت -ج و - غم –ج تجزتم مجم

مومحملا ةيشاملاو ةجي وا

مك نم ةرم ةمواقم ةلوبقم

ةيوق. نم عوضوم ةمهم مميم

يمارتم مهلو توص ؤم

يريك

ورم

ءارج يمض . . هيص

وروي يمض ةمارم) ام

،هومع الولو

مث -جو رقحم ةيموك

. * ريتاه

همدخ تهجت يرم .

-71 رييالم

،ديدج مل ةـجي ةدم مومخ مجرأ .

. غي -جم ةرمرع غ ،مو ،ع رمتم

ايلع يف تاباختنالا ةلتاقلا

تايعمج ةيرورملا ،ةيموي ةعو

موجه ةزورم ةجي

ةمأم عضاغ 2ؤرتم ريجوميارو

ماما عمجملا يومدلا .

رورمب ةيمم ، ةميقم يبم

ةئيهو رومالا

مهتاو -جملا "رج

اذام ةعزعقحي

ويلوي و16و

...

بجوم جّجه رممب -جرب ةض#جرم

an

-جوزغ رقم

. كوكرك ناك

رقمومع

ةعماججتي

لكملاو

ةيمارغ

وروي (7، fo و ،رارع -ج ،،،هرمدت

ةيرك يتمهم همو

ِةَماَي تب

تارايلم نم مسج

نم جيورت نم ءارج



موي ةعمج نمهامرم،ةمخوعمو

ارمزالم دروم ةيهاربجومؤرت

هتيالو مهتملاةجوملا وهلوالا

يبد ةيتيوي) نيبتاراجيالا رايت

12و صرق نممهؤم ،جولولا

جروج رومامارلصتمرغويج

اممةمهمةبوعرم ريججعج

كرامرجاتم «ةجرميجربيو

ةياةرض موسر امروبورتم

يتلا نماورم ةيمهأ تاؤمو

ام امه مهنورخآلا نم دام

- يمح

يمم

.

يسكوريب

،راجتي رورم

يدامةدجو
ر،ةأ-جوةبي عم تهركوع

رمع،مامجتي وه
نم -جرقم ويريتوججدم

،يوصك
وحدسج

اقحمجوي

وهو ام يكم

-ج وزي .يمغدلا

رقمومع

.

ةع

لكملاو ؤلو(ركوج)

ك اي)

ةيريخ

مايق 1،7)ر،مم

.
.

مت الك

ةميريج

موجهوزيمتم
ربكم

م -جج ةرموعوريب ملو ملو

.

رععست

23يف نم اق
وي)

رقمةدجوي - جو

2خ ريخ ريخ

- لاملاتيوكلا ةباصالا

70ماع ة0و يفةمهم هجماعم

167

ةصردمج -جمض نم
ةج ةجوم

71، يهو عومجم رباعملا

نممهو رورم كانه» رمتؤمتادايع

صوو،عبرم ضرم عم-ج-ج لو

ةع امكتمرع نمةلوممص ازمرلا

عم ،عارم

يهتالاصتا ليومتدم

جيتالارنج ةيارلالاؤ1300

مويلاةمراعمو رجعيضرأ

عم رم

،ادج يمضيل

.

ةَّممم

روسج يصصخدو هو-

تيب ،يمج رتوي"

رقمةدجوي امبةءولمم

ةفرغ ام

نمجوي اق
مةمركم

يف اتنجو ملس

يهوةدجوي رورم

يف -جو يهو ماه

ةعاقنيممرتحي

،ةع ويو

يك)

:•

ةمهتم
لكاوك

26

ؤيهلا

4 يفمهمايك) ةهجاوم

- rngة هل-26مخ

وأ،موزنيام رج،مومهتو)تيجرم

ا يف

جاهوينوي



- سيئر ةيلمع

ماعوهودالج -خو 21?رمةجمدو

رص) راكم
يهترتخارت 21و 16-جربتعاو

ونيرار)،دارج ر–مهعمو) -ج ال

-1 امك ءاك

يجيلخلا ةعومجمو er-gartnة

بحلا تايوه مضيمخآتم راموج

.

عمجةجج-ج رامدخةرامالا

، ام،روجرامامورحم خرتمهضرعي

ةص مومعو ةيمادلا ام،يجوهلا

-خ- دادرتأ

،يجةحفص جي،يمج،يرام-خ

(rحرجممؤت،اموم ممج،مهادم م

-خج مرجيو اممموريج

،-ج-جوةيخrsةدجو ج موه ،يجو

-ج خمةحجةمركم اممرارم-ج

،-جrar،يسكروو)و 2ج ةجمرلرام

-خ ةعأ ويجزمارم ،يجيوج

rdامم،ام)يلوح

ةمخ جمارتحاداوجلل ،يدج

-par

هجو-

-مهل

حجر ةيجيورم

وونلاماما،اموريورتجح

- يه درجم ،داوم

،مايرم ميهاربامرخصخورعمج

نم حجمهمورهجمتحيزأم رخ

املتيل

نمةمهمةرماؤم هايم ،،،هدجم

نيبةميرك ر2هيهجتويب

ملهايملاو رت 1627.12,ريترك ،

راياويام ة10 غبيب"

ةيرقو يتلايهؤملا ةجي ةعرقلا

مي ،ةملؤمةيعجرموةيرامعملا

درلاءاجرلاو يف ةياهن رقيام

يعومجم

.

4ويرامخينوي)

ماما ر5/هر)

اموهو

.

20كل ركنت
ورم ةجرمروزتم ةبارق

-

- جرم-يب

امةيارتحرص مارم يهوةجيتنب

نم داوح
مجاهميزه
ؤجلي

دسجتو ممصتس

-

ةامح

.

خو لتقممويلاثيدحلا

ةرم -ممةمرتحم هيك يب

ةمسةتيم ةثيرتميو

مهتقواوعجرم-ج- ةميريبيرو

جي)هايم
2-26

الىتح تي ة0تقم

ةج ةصا 1راريم) تعم خلخ

-ةبقع ةياور زيلجر"

اورب"
ةمراب يولضمي اب

م-
تمججالع ةوخني

مهعوج ةيلخو رخاوااهنوي) ة01

ولوم .يراجممرتيور)



دض ،ميرمميحجو يتمسااوررقرمي

،دريملو تاه ايقةميخو

وهو- موعدم واتمج

ةياعرلا وكاميركلا .نيتصصخو-4

نممويلا ورايلم .-ج ةيخو

رج ةيآعاروم قمرفةمراص

ةا هل رقم عممويلا -ج
مستس

..يكرتقاوو

،اريمج وهام-جيمةعومج-جلب رازن

ةيبتو ةورملاو ديمج ،ةهجرالا

جمارب ررموايارم،ةحوتو يخوم

-جري) رتا ج.لول - وأ،ةيحا يتلا

ترثا يلع عيمجلا رمتججؤرجو

200ت) 67 ) ج-ج لك يبم ريوم

غويتهومرمرمباووريوج مة

موي .ونجو يرجتو رخزيهشلا

30 اموي يلع ةمجروتيبيهولا

ةجوم جربلا مارويميت

ةمهم -طيلعجرمو ةهجوريعي

ام وهوةمجرتم .ةمجرتم

تيورتيدتيوتو رختفيور-

امة10،ايوم ايلاطيإ يتاوركو

زيمتيو تاراكتبالاو ،يميمتملا

يتبهيو ةك)رياني-زعزويو

اهةيمتامك رد كيت مامإميرك

نمةخذاش تامرةيرق .سيل،ةيلود

هيا) ماعلا
ةصمج ةخييحايرو

،ةكلم نكؤم و)-خرم م ةrع ،-مو

يف ةيرققرخيهجينيموجموم

12، اهو ردخو ماععدمميمرتو

ع..كروةيعاو 27 1971ماع هيلع رارم

ةاغأو تح (يمهالوم ،.ك ولييب

،تو ملةمومي -جاوت ةلخرمح-ك

-نو m،

-ج ،ودع ةدامك ةيميمصخ

دعبةرم anرحةرعمجم ةي)

.

يلوح

واةبه ،راوةدجورامعالا ،كا رمي

رورملامايق يتلاةمخيو رتور

زايتارامالا ،ورو o-ح trراجة

يعيرل نوكيل ةينهةخةوررضتم

،ع الامم زورردصي روميم

ملوميدخ ةجايارتكا ةمرتمرايلمل

راشا ةمور

ةيريدمراي##

ارص)

نم خيفجّرج نم 14، هونواعم

ام يه نيميةموكح يراجو

الوعراوه صخي ة02ةشيهو

يم ةيموجو نمعومجو ديص

موي) عو)يرييت ايانامرك جم

.1

اي-جح

frوم

ةغ
ديجمقع عميعيش امراب

رمع -جي-ختماليمراي نم ملةصرملا هت يبيري ّيأ كلذو

،مويلا نمةينماةيلمع ةجمج

،مخ عونمم لخدمختملاو

ترادو دخورينمراتامج

نوريسيو-خيخ مصخجيجض رض

بخ- -حممامالا مايم

و غيةميرجيهركم يخوم

يلعةفيلخ جاوزلا

يعمتجمتامارجورج

سيئر رم
rرت)تاوقويروهمج aة

ةوريياداميخوةجع-جنوي

* ينم غيرآ مضتو.ةردخم رمتجيزم

وا )وج-ةيموق رخامكومرك

يمرم ةخرجيميخم
يكم جرويل



سينوه عيققدم

مخ جومو –جيجمرب ريخ ةخرللو

.

a"يك)اركالاو الواهيلا ،مويلااودع

نم .خ -ج ديعزلا املاوماقو

40.0لاةور) ممجماج ج

عم ت 2ج ةهج عمميسرم .عالعيمج

رهم

يف ةعو،مونلا

10و ارم) .سيوو ةيالو)

نم اموهمد زيمي ةعمج ،ىمعدم

جمرقمرايت ام دارا ك"ياوم

pاي 10 مرك) ديرتوكرامجرهم

يت يب مادام ماما نمينبم يا ربم

ج جمج ريخ
اَي ةَي

امبرةيكيتاه ريدملاجنيديرت

ةيجيورأ .مالحرجيام-جو

-6 جي) هب:جمارأ يا

ةميتيمع-

ةجزجرممعدتوعجومتاهوموي-ج

جرع مرجم هوركميمهميخ

ةا يئاهنلا

تيور) حو
ج م ج ورويلا

تج-ج عامجاكامريج

- ايروك امججتنملا

متيالو نم نمةوطخ تججيت يزم

-خعو) ةام جةجه -جريتسجام رخ

يتلاةمرجملاميعجِةّيودمج ررق

ةميخالا عو)،ةمجرتلا ريوص

س . - ةيت" يتلاو

يتلاتايضاوم رتويخؤميليبت

تهت هيلا ةلاكو رماوارهوور)

ريخ ميركو رارقورخمجم

-ج ةيميل-جيف ج،ةيوهلاتايجمم

اورم .اهنم

جم ديةوارورم اموةجرم .هوبتك
املوادج ليق ويامو زكيميا

ةركلاعمتجم الاجغوارو ،اهرازتيبو
ةموزأم ةيبيل ة06يموي

ام مهي 2وريخو رجرام

نممارجوم رجاتم مكم،ممو

ةيوركذي ةراجتلاو ةيلحملا

ماما اممجيميام مجرخزي م .ج

ويابتي -جايت» يارتدافا

ل نعيوروميرمو خحالمألا

مامارطيسيو ررضتيورويلا

ام-ج يرجي موي ةيكرمجلا

،ام ؤم يوق ةخو ،موةيبهذمو hر

وه -جرمةوضوملا لييةصرخ

تيه أدخ زكارشلا رواميمجتلا

رجوةيومدقم ةقهايم ةهجويو

روما و،مات اموهورماعغيصرأو ربع %، يه

ةجوم نمتارتاه ،توم ةجمدت

يذلاخانملا يبنارنكت 24.0

ةرم ردصتي و،م..يل

-خ ام يصيب جيخم ريو)ةينهد

1r:ةيل عمتارم hرر ،ج
دم-ج

يتلاو،ةديجم ؤمةكرامتحرص

يف ةارابم .يوريهةاوهورمتمدونج

7ةدام عيمجىهونمآرم ينوريماجم
ج دج،هايمتامدخ .ةخوورتم

ي)
مار ،ماه،امراونايرام ام-جرهم

مرك -جنمو.ةضهيمرو كعزعز .

تددميلجركاوذخ ةوعميدجوي

نمو 140وةفمل،ةرم جرجر

نم تومر -جرم وأدض-ججراخ

يراره ايراجت ةرقوري جديردم



أ-طورهيسميلف وهامم 2رع ومر

،ةيلام مل-ج.همداصؤيو .خويمو

ويرامةعماجويماع ةيمريم

م / مداخ مت،موعورم رثرا

-جةيرارمتجم عمجت يالحنم

نمجورخلاو لومةيودأ ،مو

جهرمةمجيمجع دجوجو

.سيسو

10رمم -ج،0ر
،مج و

- ةبهةيرق 10رورم رالود

ةيه بد)ماعمو أ ةين،موتحتةذوع يتلا

ممرمةيعامتجا هميورم،عبرم

.

يه عم الام اورم مهعم مضو

-ف- ةمميم جرpoجورفعوم

ماما ةيجم ماعةيلاقتربلا

ةحل مجرتي ج-جيو

-ج عمتمربا -خيهتمهم اهاوم

ةاوخيطخوةمهم يمهمرق

ول ريتمايقو جرتمرجةمولعم

بماه و ج ج عم ايروك

ماما يوجلا الةكير"و"هايملاو

(37 مو) ة

ةتي جوةبيهر
مهكاك

وييوجام ةغبيآرد .جرةويس

هياهياهيا)هنومضكتملع-حجرم

امم تةجي 300 ماع ة0 =جوم

ضيمخض ةزجو ةزيممو

نميلام نمةعماج -جةجir-ج اهومتمده

توص عد,ةهجم يل.عماج

يتلاايكرتديعيو ةجمربت

،ةدج 1-3يوامر)هخجامو هو

يجورم تاميخملا ،وشووووودخ

ةخو.هعمج مهذو ديزيلجدايب

مجحيقليمع -خوةجمو ةغماد

رسج..موحرمك دعالةمجرت..يلامو

امةهج عومجم عمزيموجوم

ة وا 11وةمزا -جيم يكرارغج رقي

متامك) ةمهمو اييرذجو ,nم

نمو همدعةجهعمثيتارامالا

نمو 21يمم 11موي 3مإيت)ويام

و 2غوءيج،ميرت لعجل موي،يمج

-ج ىلع يرام-خ خراومو مغازع

،ه مكو امم روكرموةيندتممرجي

يبم ..ةعقومةمجاهوي ةيميآ

ةخيمجيضريوع ةمزتخوئجوم

-ج

هنعةيلوبقم
:زيمتي

36 يهمك
يدجم ةَيne-جي

روميم جومش

،ةرمةيدج يقرع عوقوةجي زاوم

ىلعوروينيمهتم يعماجةياورلا
تيومزعقوتي

ر-جورمر3)

-ج عمةميمةج-كتيؤي

16 لولياةيولالاو ،.2ةداملا

يتلايهالملاورايخ ّيحت يذلا

يهيتلاةيدولا ديمجو ة4-خيخزك

تاجتنمب ةيخيةججاجزلا خرم

يه نمةصرف ريمدت مةرصتو

ا،ج م أج نم 6ةماهةصنم رايلم

ةيجو تمدوةرهاقلاةرضاح جمدعو

عمتاروانم امميعامج -خي رخ

امّيبم مهو) ةيالودتملجرألا و(ارتب" نم مار 2يف

كامت

.

-خ- وهامك) ورعم

وا،مرك فرعتام هدح ةaرميل
دج

:بتم يمحم يفخيرمج هوةيعاوم

ج يمم امموي ،يلةعومجم ةصي

ة ناس يتيوكجالerسوخ



.

هبوج عيبي(CDrg)جrصوصنم

0ر7)..ينجو ةصوب 40هماو)جمدم

ةموكحلامييختلارجاتم

رارض نم-خالاو يتلاو-جرقملا ممص

ديلوو

ةازكارشإ %كاجم لي

،مرك راكمةيعمجةضرم-جورخو
رجيام وديمهتجوخ ريخم

يجاموتو.مييمياخ .ةدج

،م ادمو ع الكودارك يميةيزكرم

يرلاةمدخ ةعباتمو،راوجلاو

نم ةيواز مرجعيعولا ةعجيو

نميرهاور،«مونيتمزتم رمتجملا

ضيوةلوهوايروك يلام امل

%ح

.

يأ- :يماوعلا
موي

ةغ

ةح تيت -جدييات ويامةياهواةيالوبجيرخو)

ميخم-جريبموم ةويوةميدقلا

44.

امةصرعومجمةريزوو جي

رامةجوزمم غيرآيتورام

مثي ينلف-ةماعةمروفل جتمجرخو

-ج نج ي يلويمرجة مهع

- ناةيمهامدعو،مارهزو خو وامضي

arrدهيل:تارجهورقأ -ج عورشم رسخي

ةركفجيورتويبم رللوامومع

جيهمويلا»ةبكنلا مهو) برقألا ةجتحم

يلام ةيويتام -جزعتومرهمهت ةصا ِةم

نم لكو،ةسام ام هل ،مو inأرقامو

-ج كرتمدع ةn،«ايديم ناريا لتاقلا

يه بارلا رمالا ديزت أيهمةيزمأ

م مج م مرتحي خرصولرب

ةرم يهتلج مايأةيعجرم رتاوتم

ةيغبجيلخةمزح ريتيريخ

،معنم مم-خر-ج :لو،يتردخو ةصا

ا 150غم يري،ًارالود ارلارليو

يفتجوت امعمميخملا

- ام جي .يبلتو

ةح مr-خويم خوجوري

(rnةخر رتم،مرشججدملاو

.

هاجت ةو)يرجاهلا عمةيباجيا مجاهم

جمجو) aجوب،ةرخزيتام

رارقاذ ولافار)زايتجوم .ةيخو

عيمجو مضجيجم عقوم

- هنا مت رقزيهجت

ام يف اهمسج نمةجرضوميم

- لامج ،ومارتهوؤلمم

ةاوهو يتلاامورو،ةيتور) مهت

،ةيا-حو) لك-7ارقن نمنكر يندت يمي،ةر)
،عي

.يعماجلا

نجوم ةتيمجروجمجعم

-ج ةعياممةمجم مجنمجورت

مايأةورميمومهلاو رجتم

)ةمخ .ر -حم 40يلع ةدم

،اريمرج ريمرجبيلامكلا

نم ويلوي روتكيف ردجتوي

ةيامح -ججامرم رآمجرحي

غيص
اوراز مأمهملا ج،nؤم - ة0،0,

.ميامم امم ةصرفركرابم)وري

اي ةمخويمدخي ةرياتدعو يه

ةيكرمجلا
ام نمعمجت مغر)،ةهج

ليبن.م،ةعذج زتمدعو-كركو

ةيم يرجييتلا ريموةميمص

عمهرا ةانق يت" 5كوكميت

لامك 31.3ورايلم - ..ةيحا

ي)ةلوجخ

يفو ةياهن

ءاسمتمي 2014موي مm,ايبيل



ةمو ةّيرمو بسانم ميمصتمو دج

ايلاع جرفوو ،موجنلا ةهو مضو

-in . :{ةيوهج ةي) مك

جج مأ

جيوهرم- ةداج تيب ماما

ةع يا موجه روا" هايملا زي

ةجهل امم ينعي ثارت رخم

دج. ،رارجتم .ج غرق -ج تجورم وت"

جتنم خرغمو يسور ةريدم ةيمنتلا

بايد تايعمجو ينيلييكريخ

- جمدهمجرت جيتيب مهريتام

ةهرضلاو ، ةعتمو يهو .دايبملوا

- ميرم جرعاوصا - همير)

تعقوو تكرش ياه هيدؤي

ريثي جع ةساردخمرجم ةموجلا

مجرتمجم ةجاتحي -جيم .م

7 ،مم هجو ،مو سيلو ،وه عز .

- ،توريب ةمجرم عال

12 تكك) 7 (.21و هيرهتو ،مي

ًارما ايرتيراو ةمارمو ربع جم

عر) ةامح غبار ةهب ،مهنم يتلاو امك ول

نا رمي رورم ةممصم غبار ،مي)

ريتو لوالا ، ب ، ج – .ةيجر اي ريمأ ةينبلا

. ةج 21% رييا) 11 6,ةماع مم ،رخمو

ةمهمو عال ميك ياواه نيرخو ما يآ ،ةسو)

ةا جؤم مض ،يمم مهو عيمج

موقيل عيبب ،ام امهم امهو نم مومه

ةيو تايرابملاو ةيموي نم ،ةهج

ام ؤي ةه اومجرتم نيترم مجؤم

ام بجي نا يكي زا
رايت» زوملا ةيكarn,ةمسوأو

،زك ةرت" 26 ةرجؤب ةيح 2 رآ يت

ــســســك

ةرتف . يبع- جو

-يجرولا ةينيمرألا يف موي

كلذك امل مت ةكا يه نم ةيجاتنا تيو

مويلا يف بويا رمغيمح

" 22 مغك يليابوم وا

ةرك كلم وأ ينزيار

،سما مهللا ال تجديرت امامت نم ةرم

رمملا ،ميمعوب عم جيزم نم

ةيا تيم غيصر رطم ،مجانلا ،رمو رو

- - -ين رهام يرمشلا مأ زتيم

" 2يت" يا :"را ركيك كوبيك " اي

يف ،يكيرماؤملا وو مومعو هاسم

يغ رج- -جوم اي، ر "ة تيبي يك , ،ةعمج

ت) 6 امهس نيب ماع لاوجلا يتحو

ةرم ةعجارتميلملا رلبولج

يتارتميتجرد كيريا ًاحملم

تاجومجم موي نم ،مونلا

2كارك- ةيكيل" يف كلت

عمج 7 رتم همصوو ةو..ونجو م

يح (مامه) - ،ام م-ج

ام خيرمجرتي موي ءاج رق

كووور يي يف تازيم ةعورملا

همومه يأو عمجم عال ،ام و ( هك هومهو

تمج وا عم ويج-ج

ةيروهمج "ةيكرتو يتلا

يمشاه ميلو غيريخ و رمآورو

نم ةيذوبورتم ةججزميو 1 يابم

ال ةجي عو-ج دج ةمج ةجرم

ورن ،

نيب مج مي ج ج ةارتم ذنم

,ةموكيشت يتلاو .ؤجأ

ا

ب

ا

ا

يف

8lnz نم مرحم (GEج) يتلا
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